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 םיעובק םירודמ

 .תושדח 4

 םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 4

 .ץראב תויונחה יפדמ לע

 םישדח םירפס 15
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 ןיזגמה
 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 ריש ימר :ישאר ךרוע

 ריש היבצ :הנשמ תכרוע

 ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי

 באוי ,רהז תימע ,ינועבג ליג :םיעובק םיפתתשמ

 יבא ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג

 ,ןמנזור קראמ ,ןמשיפ

 ןשוש יבג

 ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא ;עובק םיקחשמ

 ,ישוי ,ינו* ,לבוי ,איג ,ץנב

 יחצ ,רמוע ,לאכימ

 ורקו'גוק ידג :םוליצ

 טיבש .ד :ינושל ךרוע

 דוולא הרינ :הקיפרג
 ידובע בקעי :קוויש

 רוא הזילע :רדש

 דוביאל תכלל ילב דבעמה לע
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 בשחוממ יתיב רודיבל

 תובושת :ריעצה ןייטשקירפ

 .תושקה םכיתולאשל

 !קירפ לע יונמ םישוע ןאכ

 םניחה תועדומ :םיצוציפ

 | .םכלש

 ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא

 !תויונחל ועיגה םרטש

 .הליפאב םיקית

 53 תכורעת

 לש הטעמ לש הריקס שדוחהו

 ...םישדח םיקחשמ

 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכרעמה תבותכ

 61280 ביבא-לת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה

 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ

 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ

 "78 :קוויש תקלחמ

 06 :סקפ

 "ינועבצא" טספוא :סופד

 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונחל הצפה

 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 239 - :הנשל יונמ ימד

 .מ"עמו הזירא

 תורומש תויוכזה לכ ((

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה

 תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ

 .דבלב םימסרפמה

 1997 ילו* * 57 ןוילג * 'ה הנש - קירכ
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 טלחהב םייתימא םיקירפ ונלש םיבתכה לכ
! % : 

 ,םיקירפ ן!א
 גהונ ינא קירפ לש שדח ןויליג לכב

 לש םיבושחה םיעוראה תא טילבהל
 .ןותיעב ,ןבומכו םלועב ,ץראב שדוחה
 םלוע לכ ,(ינוי שדוחב רמולכ) שדוחה

 תכורעתל עידצהו דמע םיקחשמה
 יהוז ,םלועב הלודגה םיקחשמה
 | ונשדקהו רחאמ 3 תכורעת

 ינא ,םידומע דואמ הברה וז הכורעתל
 תא ריהבהלו ריבסהל בושחש רובס
 .הזה ףוריטה

 רבעב ונכרעש םירקס ,תישאר
 ,וחיכוה ונלש | םיארוקה | ברקב

 דואמ ל"וחב תוכורעתה תריקסש

 םיעיקשמ ונא ןכל .תיראלופופ דואמ

 תוריקס םכל איבהל םיבר םיצמאמ

 .ולא תוכורעתמ תוינכדע רפוס
 המליג ,דחוימב וז הכורעת ,תינש

 יקחשמ תיישעת לש תוהמה לכ תא
 םלע לש ימוימה לכ .בשחמה
 לש םיאישנה :םש וחכנ םיקחשמה

 תולודג תורבח ,ינוס ,ודנטנינ ,הגס
 שממ התיה הכורעתה .דחאכ תונטקו
 המכ ינפל .ותוא ראתל השקש גנינפה
 השידקה 6אא היזיולטה תשר ,םימי

 הברה הז .העש יצח טעמכ הכורעתל
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 | "םייתש השידקמש ,תשר רובע ןמז
 | רתו* הברה םיאשונל תוקד שולש

 .בשחמ יקחשמ רשאמ םיבושח
 ןותרמהש ,הווקמ טלחהב  ינא

 קראמ .םכיניעב ןח-אצומ הזה ףרוטמה

 | קיפסהל דואמ וצמאתה וירבחו ןמנזור

 | טעמכ .םיקחשמ רתויש המכ תוארל

 ולוכ לכש ,קירפ לש םלש ןויליג ונכרע

 שיש ,ונטלחה ףוסב .הכורעתה תריקס

 ךכ-לכ האירקמ םתעדמ ואציש ,םיבר

 .םישדח םיקחשמ לע עדימ לש השודג

 | אוה ןאכ ספדומה לכש ,םכל רורב זא

 | ?ךכ-לע םכתעד המ .ןותרמהמ קלח קר

 םיענ ץיק

 םידלי קחשמ אל אוה שיבר

 לַ בודקב
 ..ךלש בשחמה

 'אר - ךרועה
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 ,יאדנב ןיבל הגס ןיב - תוכירדב הפיצ םיקחשמה - לכש ירחא ₪

 .הנשה רבוטקוא שדוחב ודחאתי אל ןהש ,תורבחה יתש ועידוה [₪

 ₪ ךכ .םהלש תורוכשמב העיגפ וא ןירוטיפ ינפמ וששח יאדנב לש | תורבחה יתשש ינפל םיימוי העיגה "ןישוריגה" לע הזרכהה

 ךישמהל וטילחה תורבחה יתש !ןיא םייתניב דוחיא ,תרחא וא | הרורב אל דוריפל הביסה .דוחיאה םכסה לע םותחל ודמע

 , ,השרפה רואל הארנה לככ ,יאדנב אישנ ...ו .ןהיניב הלועפ ףתשל | חילצה אל הרבחה אישנ ,יאדנב תרבחב תורוקמ יפל .ןיטולחל ₪

 יודיקפתמ רטפתהל ץלוא | םירטוזה םילהנמה ,ןכ-ומכ .וב ךומתל םילהנמה רבח תא ענכשל

 [ טרחה חא דירוהל םיכיעממ
 | וישכמ תונקל רשפא תמאב םאה

  ?רלוד האממ תוחפב 64 -ודנטנינ
 הנורחאל /
 ,רסמנ /

. 

 יתש ?םעפה המ .ךבתסהל הכישממ
 לכ ,סקירייסו לטיגיד ,קנע תורבח
 תרבחש לטניא תא ןידל-ועבת ,דרפנב תחא
 הטילחה 1[ -/ ול 2 -לע וחתופש תויגולונכטב שומיש לע |

 יריח 0% | 1-ג 0 / תורבחה יתש .םויטנפה ידבעמב ןהידי

 -ודנטנינה ₪ יקוח תא הרפה לטניאש ,תונעוט . ,
 םא ...םיטנטפה 7 '/" 2

 םא ,רמול ₪

0 

 ו - 3500כ) |
 ה הל דש - יי .םידקת רסח ריחמ ו זה 6 | ךרעש הקידב יפל הז !(ח"ש :

 .תויונח "9 ריחמה ו - ו ןמג 4

 יריחמה ,ינש דצמ רוסחמהו דחא 6 יח שוקיבה רואל
 משרה ןוריחמהמ הברהב םיחיכל

 בושחו ,ןוכנ הז

 הלולע לטניא זא ,ןוכנ ח'
 .תולודג דואמ תורצב ךבת
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 | טטרא קינורטקלא
 תא השכר =!0?(660םוס 415 תרבח

 4 8וח7ה יקחשמב העודיה ,א[גאופ תרבח
 || ןוילימ 125 תרומת התנקנ הרבחה .הלש
 העיקשה סטרא קינורטקלא .רלוד

 לש תוינמב רלוד ןוילימ 3 םע שדוחה
 .3סא

 תונוש תורבח יתש רשאכ הרוק המ :הלאש

 ?קוידב סוטמ ותוא לש םיסוטמ רוטלומיס תורציימ

 !;רלכזרללתע ושל :הבושת

 2 םויטנפ ידבעמ לע הזירכה לטניא

 והז .א[א[א תבחרהו 233 ידבעמ םע

 תבהרהל "הכזש 3 4עיה " דבעמה

 םג תאצל יופצ בורקב .הידמיטלומה [ ₪ %
 ץיק תארקל ,בגא .אזאזא םע 266 דבעמ ₪

 םיזוחא הרשכע לש הלזוה היופצ . - 5 79
 .םישדחה 2 םויטנפ ידבעמב ךת 6 53|ו5ווס פותט1ג1וסת

 01 !תפ [-.22 גגלוסז

 םוע יוניש
 הטילחה 11:קחסזוס 1ם167400%6 תרבח

 א1008] =תז16ז(31תתו6ח( ל המש תא תונשל

 לש ושורפ םאה .(ןחלופ קחשמ :תירבעב)

 ?לזמ םג הנשמ םש הנשמש ,רבד

 [חוסז40/6 1386 ן'ב תעכ הרוקש המ קוידב הז

 .ק-22 סוטמל רוטלומיס תוחתפמ ןהיתשש ,ןצס81.09167

 םכסה לע המתח קי'גול-הבונ תרבחש ,הלודגה היעבה

 םכסה .דיהקול קנעה תרבח ,סוטמה תינרצי םע תוידעלב

 יתלבל קי'גמ ביטקארטניא לש קחשמה תא ךפוה הז

 ודרי וחותיפב ועקשוהש םיפסכה לכ ,רמולכ .יקוח

 .ןוימיטל
 ן₪0| רבעב תובר תורבח ,קי'גמ ביטקארטניא תנעטל

 אלל קוידב םיסוטמ םתואל םינוש םירוטלומיס וחתיפ

 \ .ומצע סוטמה תינרצי דצמ תוידעלב

 ן לשו ,םיקחשמה יחתפמ ןוגרא לש תוברעתו קי'גמ ביטקארטניא לש התנעט

 | ללכה תלחנ םה םיסוטמה לש םהיתומש :ןורתפל איבה ,יאקירמאה ריוואה ליח

 ריוואה-ליח יגיצנ ושמתשה וב יעוצקמ דואמה חונימה .ישפוח שומישל םירתומו

 .ןוגסווש [כסתוהות ...היה

 ,העידוה הלצא חתופ יתימאה ברקה סוטמש ,דיהקול םיסוטמה תרבח

 תינרצי ףאל היסוטמ לש םילדומב שומישל תוידעלב קינעת אל דיתעבש

 .םיקחשמ

 איה םגש ,גקסאשש איה הסרפה ךותל בברתשה המשש ,תפסונ הרבח ,בגא

 ./-227ה לע הרואכל ססובמה קחשמ החתיפ

 המצע האור תורבחהמ תחא לכ .הכישממ ןיידע תומשה תמחלמ ?וישכע המו

 יפכו .םיקחשמהמ דחא לכ תא קחשנש ירחא קר עדנ תוחכוהה תא לבא ,תחצנמכ

 ..הזה האוושהה תא ץימחי אל םלועב דחא ףא ,שחנל םילוכי םתאש

 יבשחמ רציל לחת הבישוט תרבח

 בשחמה .כצמ ןנוכ םע םידחוימ יסיפ

 ךרד ואידיו יטרס ןירקהל םג לכוי שדחה

 בשחמה .היזיולטה יכסמל דחוימ רוביח

 אוהו הלעמו 133 םויטנפ דבעמב דיוצי

 .רלוד םייפלא תרומת ןפיב רכמי

 ןוילימ השימח - 6
 קחשמהש ,וזירכה /650ששסס6 8

 םוסחמ תא רבש 6080 8 ( סתוטשש

 לכב םיקתוע ןוילימ השימח לש תוריכמה

 לכ תא ללוכ הזה רידאה רפסמה .םלועה

 ,שוטיקמה ךרד ,יסיפהמ ,תואסריגה

 .ןשייטסיילפו ןרוטאס
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 07 ָז ,סנו'ג ןור יאקירמאה ןיחלמה

 4 | | 3 לש הקיסומל ראשה ןיב יארחאה
 2 : יהוז .יסיפממ" תא טפוסורקימ הגיצה ,שדוחה הכרענש ,סקדמוק .תכורעתב 4 | רוה :םיבכוכ ןיב עסמ" הרדיסה

 לש אתיב תואסריג רבכ םדיבש ,םיבר םיקירפ שי .95 תונולח לש תרפושמה הסריגה 1 ל הקיסומה תא ןיחלי "שדחה
 טפוסורקימש ,תועומש שי םייתניב ."פ7 תונולח" יממעה יוניכב העודיה "סיפממ' ךייש ו םגש 1 /\ 03062 .
 ."98 תונולח" םע רשי תאצלו 97 תנש לע גלדל תננכתמ ." םיבכוכ-ןיב עסמ" תרדיסל |[ |

 חוכ דוע
 ליחתת 1וזטפ(8516ז תרבח םג

 .((ס206 [900086%) "חוכ-תוידי" רציל

 ןויליג ונלש הבתכה תא ספסיפש ימל

 תוידי ולאש ,ריכזנ קירפ לש םדוקה

 4 שחרתמל תוביגמש ,תודחוימ קחשמ

 תרבח | ּ 7 ,לשמל !םכל תודגנתמו קחשמב

 הזרכה 6 וי | ,תידיב ושיגרת םימילוסמ םיבצמב

 העברא | לע .םייוסמ ןוויכל תונפל רשפא יאש
 יננוכ

 םירוטילקת ו
 ןנוכה .םישדח 0

 רתויב ןיינעמה | םשב הרבח המשר 1977 תנשב 5
 ףילחמ ללוכ - רושקה טנטפ 1ק6א (יסתוקונ(6ע 5

 תוריהמב ארוק אוהו םיקסיד השישל [ 4  הטשפ וז הרבח .ואידיו יעטק תגצהל
 יבשחמל דיחיה ימינפה ןנוכה והז .הנומש [ | הברמל .םינש רפסמ ינפל לגרה תא
 השיש  ףילחהל | לגוסמה | .יסיפה [ תא ןידל העב הרבחה ,האילפה
 שעוציבש ,ףסונ | ןנוכ | .םירוטילקת ] יקוח אל שומיש לש הנעטב ,ודנטנינ
 24 יפ לש תוריהמב ארוק ,םיניינעמ [₪] | יאקירמאה םיעבשומה רבח .טנטפב
 לש רידא םוכס הרבחה תבוטל קספ

 הערערע ודנטנינ .רלוד ןוילימ 8

 - התכזו ןוילעה טפשמה-תיב ינפב

 םוכסה תא םלשל הכירצ אל איה
 .הזה

 ועוטניקמל 6
 ,שוטניקמ בשחמ םכל שי םא

 8 תוחפל םע 68040 דבעמב דייוצמ
 םירוטילקת ןנוכ ,ימינפ ןורכיז הגמ

 קחשל ולכות םתא םג - ינועבצ ךסמו
 תסריג .כטא6 אטאשומ 31 תא

 שדוחה קוידב האצי קמל קחשמה
 תויורשפא לכ תא תללוכ איהו

 .ח"ש 500-מ תוחפ תצק םהש ,רלוד 150-כ ויהי ,ל"וחב ,וריחמו

 םינהנ .םימדומ ךרד קחשמו טנרטניאה ונחנא 7

 רפסל |

 ו ש%66 תא תוארל בייחש ימ לע םכל
 ןנחנאש רוגס בשחמה רשאכ םג אואטמו
 םיחוטב .[  תובוב תונקלו ולזמ תא תוסנל לכוי
 יש הפ 0 %|  תובובה תא .ולש תודחוימ הניסרח
 0 | יפל א[ססז6ש ( זשגווטמא תרבח רציית

 = "וביג פייט לע הזירכה 504
 | הג'ג 4 86 1כותו6חפוסמ8 תרבח , ) / לשמל .תונחב תונקל ו אל | 07 [ח(סזגס(וצש םע דחוימ םכס

 לש בצקב עדימ ריבעהל לגוסמ רישכמה !הגי'ג 210 תובגל לגוסמל ו 1  .תירה-תוצראב | ורכמי | תובובה [,
 4 | ויתסה ךלהמב ,תלבגומ תומכב [

| 

 | וריחמ יכ | ,
 ירלוד ףלא םישימחה תא רבוע , כ ?הז רדהנה רישמה תא ושכריתש םינימאמ אל ונחנא עודמ ,עגרל ושחנתו ; -

 ו יי יי יי... | 17 " - .. 3



 לש ותטלחה תא לטיב תירבה-תוצרא לש ןוילעה טפשמה-תיב
 'טנרטניאה תשר לע תולבגה ליטהל ,ןוטנילק ליב ,אישנה

 תשר לע תולבגה ליטהל טילחה תירבה-תוצרא אישנ ,הנשכ ינפל ?רכוז ימ
 לע ןגהלו ,"םייכוניח אל" םירתא ינפמ ,םידלי לע ןגהל ודעונ תולבגהה .טנרטניאה
 .המואה ןוחטבל ןוכיס תווהמה ,"תויטרקומד אל" תוצובק ינפמ יאקירמאה לשממה

 -תוצרא תלשממ ,זא דע .ולוכ םלועב םיבר םידה הררוע אישנה לש הטלחהה
 .טנרטניאה תשר לע תיטילופ הרוזנצ וליטהש ,ןיס ומכ תונידמ התניג תירבה
 תונידמ דגנ תונעטב אובל לכי אל אוה ,ויתולבגה תא ליטה אישנהש ,עגרה ותואמ
 .תורחא

 םירתא .םיבר ןימ-ירתא ורגסנ ,הנשכ ינפל הלבקתהש ,הטלחהה תובקיעב
 ותטלחה ,רמאהל תבייח תמאה לבא .םידסוממ רתויו םינותמ רתוי ושענ םירחא
 אישנל ,תישאר .טנרטניאה תשרב הבעות ירמוח תצפה הענמ אל אישנה לש
 םילארשי ,םיתייסא ,םיאפוריא םירתא לע הטילש לכ התיה אל יאקירמאה

 םישק הבעות ירמוח תצפה לע דואמ הברה רבוד הנורחאה הנשב ,ךפהל .המודכו

 .טנרטניאה תושר ךרד דחוימב
 .יאקירמאה ןוילעה טפשמה-תיב לש ויניע דגנל ודמע אל ולאה םילוקישה לכ

 תכמות וזה הקוחהו .תירבה-תוצרא לש הקוחה התיה ףכה תא עירכהש רבדה

 תטלחה .ןה רשאב ויתועד תא עיבהל םדא לכ לש ותוכז .יוטיבהו רובידה שפוחב

 .הרוזנצ ליטהל ןיא תירבה-תוצראב .טנרטניאה לע הרוזנצ תלטה הניה אישנה

 ,םיחותפ רתוי ויהי םימייקה ןימה ירתא ,תישאר ?הטלחהה לש תועמשמה המ

 .תשרב החמש לש תובוגת הארנש ,קפס ןיא .םיינוציק רתוי הארנכו םיזעונ רתו'

 תא הסינכב ולת תשרב םירתאה לכ טעמכ ,הלבגהה הלטוה רשאכ ,רכוזש ימ

 .יוטיבה שפוח תא הלמיסש ,"הלוחכה הבינעה

 יבגל קרו ךא התיה הלבגההו רחאמ .יתועמשמ יוניש היהי אל ונתעדל ,תינש

 ראשת טושפ איה ,ךכ םג תשרב תמייק התיה הבכותה לכו ,םייאקירמא םירתא

 0 ,ןמזה לש תונתשהה ךותמ קרו ךא ויהי םייונישה .איהש ומכ

 | קווד ואלו םיניינעמ םירתאל שולגל הז ,תושעל ראשנש המ לכ
 םיענ שפוח
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 קוושל הלחה 023109 2000 תרבח

 לדוגב קנע ךסמ םיללוכה 67% יבשחמ
 בשחמ לש וריחמ .כצפ ןנוכו 'ץניא 1
 320-ב ליחתמ ,תירבה-תוצראב ,הזכ
 .ח"ש םיפלא תרשעכ םהש ,רלוד

 תשערב םידיקפת
 אתיב תוקידב ולא םימיב תכרוע ינוס

 יבג-לע ץוריש שדח םידיקפת קחשמל

 לע ססובמ קחשמה .טנרטניאה תשר

 ץיאמה תא בייחמ ,םינוגילופ דואמ הברה

 .דועו ריהמ םדומ 321% יפרגה

 רתאב רקבל תוסנל םילוכי םיניינועמה

 ףאו קחשמה ךרוצל םקוהש דחוימ

 םתא ,ורכיז .םיסנתמה תווצל ףרטצהל

 .ול"נה דויצה תא תוחפל םיבייח

 11 / /:טואוא שס 651.00
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 הרבח
 תניינעמ העידי וז

 .ןא גניפ תילארשיה טנרטניאה

 הנגה תונכות לש םיחותיפב החמתמה

 ,םינייוע טנרטניא םימושי ינפמ

 תורבח 25-מ תחאכ הרדגוה

 !םלועב תוקילדמה טנרטניאה

 רקיעב תובושח הנגהה תונכות

 לע ןגהל תובייחה ,תוירחסמ תורבחל

 ןא'גניפ לש םיחותיפה .גווסמ עדימ

 טנרטניא תונכותב תוצרפ םירגוס

 .הווא'ג תפש לע תוססובמה

"₪ . 

 הקילדמ
 תרבח :ידמל

 ול שיש ימ לכל תניינעמ העידי וז

 .קסשש6ז 6  םגדמ שוטניקמ בשחמ

 הנורחאל הזירכה סקיטקנוק תרבח

 תא המדמה ,תדחוימ הנכות לע

 .יס.יפה יבשחמ לש "תונולח" תביבס

 ,רבד לש ושורפ .שוטניקמה יבשחמל

 תא ליעפהל ולכוי שוטניקמה ילעבש

 תולעופה ,.יס.יפה תונכות לכ

 יבשחמ לע םג ,תונולח תביבסב

 !םהלש שוטניקמה

 ,50\/ום6סוא8 ,השדחה הנכותה

 תובייחמה תונכות םג תוהזל תעדוי

 יסיטרכל םיקשממ םג ,א1!א1!א ידבעמ
 .דועו תשר יסיטרכ ,םימדומ ,לוק

 !ונחלכש אל
 ,₪3 תכורעתמ תובהלתה בורמ

 יתשל סחייתהל ונחכשש ,היה המדנ
 יהוז ,תוחפ אל תובושח תוכורעת
 וז הכורעת םג .60ו06ג תכורעת
 שדוח תליחתב ,הטנלטאב הכרענ
 וגצוהש םירצומה תיברמ .ינוי
 .יקסיע יפוא ילעב ויה הכורעתב
 םיקחשמה תוינרצי לכש הארנכ
 ישדוחה ףוסל חוכה תא ורמש

 . ב הכרענ תפסונ הבושח הכורעת
 תכורעת התיה וז .םילשורי
 תורבח ישאר הב וחכנ .טנרטניאה
 הב וגצוה .םלועה לכמ תוליבומ
 .םיניינעמ טנרטניא יחותיפ הברה
 היה הכורעתה לש יפואה ,בוש לבא
 ןיינעמ תוחפו יקסיע רתוי הברה
 יתיבה קושל

 םוחתל ךייש ןכ רבכ הז .הגס לש הבושח תיטרפ הכורעתל ,ןפיל עוסנל אלש תמאב ,ונקפסה אל ,תולבי לע ונל ךורדל ,םישקעתמ םתא םאו
 ורכזוא םיקחשמהמ המכ .יתיבה
 . שדוחה לש וטוטוא רודמב
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 ,תנעוט סופמילוא תרבח

 תא רציל החילצה איהש

 תוילטיגידה סיכה תומלצמ

 ולא .םלועב תונטקה [%

 םליפ ןהל ץאש ,תומלצמ 2

 הלדוג .בשחוממ ןורכיז אלא ₪

 6.5 לע מ"ס 12.8 מלצמה לש [₪

 קר הלקשמו מ"ס 4.5 לע ִמי"ִס

 תמאב ?ריחמהו .םרג 5

 ,רלוד 70 ךרעב ,ארונ אלש

 ..ח"ש 250-כ םהש

 תומלצמה ,םטה דע 2%

 וזה | אל | תובשחוממה 4
 הביסה .הבורמ החלצהל

 תוכיאב הצוענ | תירקיעה [%
 האוושהב | הדורי | הנומת ₪

 .ל'גר םליפ לש תומלצמל
 ידיל האב הדוריה תוכיאה 1

 םיטלוב םילסקיפב יוטיב

 םיצור רשאכ ,תובר תויעבבו

 .הנומתה תא לידגהל

 ,תוברה תויעבה תורמל

 תומלצמה -:ינרצי תיברמ
 לש  םיחותיפב | םיכישממ
 .תושדח תוילטיגיד תומלצמ

 "!ז'6 (6 <בחרסז4

 יו \ 0

 ז0 ץוטבו 1-4

 -ןגוחסה | גחושז

 וז עז די

 ץרמב קר 6420
 תא .98 ץרמ תארקל קר תויונחל ץיגי 641כ0כ-ה ,64-ונדטנינה לש יטפואה ןנוכה

 םיבוכיע ףוסניא ירחא ,הדיחיה תדדועמה השדחה .\!ק% וטסווזוט תרבח רצית רישכמה

 .ח"ש 300 ךרעב םהש ,ןי םיפלא תרשע קר הלעי אוהש ,רישכמ תאיציב אש

 / וש" 5 [ שש 7 מ |
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 | רתו" הברה רפסמ לע עיבצמה ,תירבה-תוצראב ףסונ רקס רואל אצ' הנורחאל .םימיהדמ הריכמ ינותנ לע ועיבצה ולא םירקס .ודנטנינו ינוס ,הגס לש תוריכמה ןיב האוושה וכרעש ,תועידיה תרדיס תא םירכוז ,םינמאנה קירפ יארוק

 , 25 לש לדוג רדסב קר ןה ודנטנינו ינוס לש תוריכמה ,הזה רקסה ירבדל !םיכומנ
 \ עדימ תרסומ הניא תורבחהמ תחא ףאו רחאמ !הרבח לכל םירישכמ ןוילימ
 ..המכבו רתוי תרכומ ימ ,שחנלוו ךישמהל ךרטצנ ונחנא ,המצע יבגל קייודמ

 +. וי

 . -- - ן 3 ! -4 .
 יי" ₪ | / / 5 8 45% . הזו
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 ןיב םיהדמ בוליש .ול ופיצ םפמ םיברש קחשמה תויונחל עיגי וטוטוא .תישילשב הכמ
 00886 לש קזחה יפרגה עונמה םע 200%[ לש ןונגסב הלועפ קחשמל םידיקפת קחשמ

 ןמנזור קראמ :תאמ

 לכ םדוק אוה [16א6ה
 ,שעמל .הלועפ קחשמ
 רבכש יפכ ,יחכונה קחשמה
 אוה ,הבתכה חתפב ונבתכ
 ןורחאה קרפה ,[16ז01ו6 3

 50טח! תייגולירטב

 ץרא יבשות ,וניבגל .₪:06
 הלילעה ,אקווד שדוקה
 עודמ .הרזומ טעמ תעמשנ

 תונומאו םירופיס לע הבואש איה יכ !הרזומ
 תירבה לש םימיה תירחא ןוזח ךותמ םיחוקלה
 ינפל ."הספילקופאה" המשב העודיה ,השדחה
 ללוכ אל הזה קחשמה .ועגרת ,םילהבנ םתאש
 תא רימהל םכתא ענכשל תוירנויסימ תונווכ

 עקרה תא לצנמ לכה-ךסב אוה .תורצנל םכתד
 םידלי יבגלש ,תויהל לוכי .םיינוימד םירוצי לש

 םירוציה תא םיריכמה ,םיאפוריאו םיאקירמא
 םלועמו תויסנכהמ ,השדחה תירבה ירועשמ
 .תודיחפמ רתוי ולא תויומד ,ירצונה תונמואה

 ב 2
 ךותמ םיאצוי הספילקופאה ישרפ תעברא
 בער ,תוומ ,המחלמ םה העבראה .ךינפלש ןשעה
 הרטמה .םלועב ערה לכל שרושה םה - הפגמו
 לש ןתרזעב השעת תאז .םתוא לסחל ךלש
 םצעב התא ןהילענ ךותלש תויומדה תעבגרא
 םחולהו ףששכמה ,ןבלצה ,ריבאה :סנלל
 .תוישיא תונוכת שי דחא לכל .שקנתל"
 ב .-

 לוכי םחולה ,לשמל .קחשמה ךלהמב קזחל ןת

 קחשמב ינלטק) םירחא לש קשנ-ילכ בונגל
 ןבלצה .המודכו םיללצב רתתסהל ,(תשר

 ינב תאו םמצע תא אפרל םילגומ ריבאהו
 תא בואב תולעהל לגוסמ ףשכמה .םתירב
 'ומוקמב םחלהל םהל תתלו םיתמה תומשנ
 םתס רשאמ רתוי הברה שרוד קחשמה
 םירוציה דגנ תידיימ הבוגתו םיריהמ םיסקלפר
 המצוע וכותב בלשמ הזה קחשמה .םיפקותש

 דואמ הברה ןאכ שי .תואקתפרה קחשמ לש
 םישולש שי קחשמב .תודיח רקיעבו םיביכרמ
 ,ץורל ,תכלל יתמ תעדל וכרטצת םהב םיבלש
 תחא הקד ךליש ימ .ףועל וא תוחשל ,םחלהל
 םגו םיינעה יתש תא חוקפל ילב ,בל םישל ילב
 ומצע תא אוצמל לולע ,רוחאל ץיצהל רוכזל
 .תחא הקדמ תוחפ ךות תמ
 םויטנפ ידבעמ בייחמ קחשמה :הרומח הרמוח
 .95 תונולחו ימינפ ןורכיז הגמ 12 ,הלעמו 5
 בוט תוחפ הארנ קחשמהש ,בל-םישל בושח
 .('עווא תרבח לש םידבעמה לע ץר אוה רשאכ
 תרבח לש 5 ידבעמ םע היעב םוש ןיא

 ןורכיז.הגמ 24 תוחפל :תפסונ הצלמה !\אוטכ

 ץיאמ םע הלעמו 120 םויטנפ דבעמו ימינפ

 ביכרה לע ססובמה והשלכ ידמימ-תלת יפרג

 ,תדחוימ הסריג) 66 לש וא וסוג לש

 ךמות אל קחשמה .(רחואמ רתוי אצתש

 .םויטנפה ידבעמ לש אוא!א-ה תבחרהב

 אוה .ןרוטאסלו ןשייטסיילפל םג אצי קחשמה

 .ךכל הביסה .64-ודנטנינה רובע אצי אל

 םייתניב .תוידעלב לש הנש תשרוד ודנטנינש
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 ,[1טאסח 64 קר אצי

 קחשמה םצעב אוהש
 .הרדיסב ןושארה
 ץפוי אל קחשמה
 .8ת3ז6ש 3ז6 תסריגב

 היהת הארנה לככ

 (66ח80) המדגה תסריג
 4 לש תמצמוצמ דואמ
 . דוגינב הז .קחשמה

 ּי ,םימדוקה םיקחשמל
 תואסריגב וצפוהש

 .תוירוביצ
 -שאר יקחשמב הלק הרוצב ךמות קחשמה

 רישי ןפואב םיבשחמ ינש רבחל ןתינ .שארב
 וא א1 תונולח ךרד קחשל וא ,םדומה ךרד
 יתרש ךרד םייתצובק םיקחשממ תונהל
 רתא עגרכ ןנכותמ אל .טנרטניאב םיקחשמה
 טעמכ לבא [16אטח 2 רובע דחוימ םיקחשמ

 תא קחשל ורשפאיש םיתרש ברה ויהיש ,חוטב

 .םלועה לכמ םיקיר דגנ קחשמה

 םיבלש דועו תופמ דוע חתפל לכוי הצריש ימ

 תלעופ חותיפה תנכות ,עגרכ ,םנמא .קחשמל

 ,בוש לבא ,וגתוא לש הלעפהה תכרעמ תחת קר

 איצמהל םכל ורשפאיש ,תובר תונכות ואצמי

 לש קוש היהי םג זאש ,חינהל ריבס .םיבלש

 .טנרטניאה תשר לע ובורב להנתיש ,םיבלש

 ינאש ,תמאה ?קחשמהמ תונהל לכונ יתמ זא

 ולכות םתא .:3 תכורעתב ונממ יתנהנ רבכ

 .בורקה ויתסה תארקל רבכ הארנכ ונממ תונהל

 2 40 יש
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 סיקח6אה ידיו

 לע בורק[ יי
 ? ךלש בשחמה



 ןודרוג באוי :תאמ

 תשרב םיעשופ
 םיעשפ לש םיחוויד לש תואמגוד הנה

 תרטשמל וחוודו תשרב ועצובש ,םינוש

 םשל וקחמנ םיהזמה םיטרפה .טנרטניאה

 .תויטרפה תרימש

 רובע םולשת שרדש ,םיכודיש רתאל יתעגה :םלענ ףסכה
 םישנא םע שגפהל לכואש ידכ רלוד 96 יתמליש .ויתוריש
 םע שגפהל לוכי אל ןיידע ניא ,ףסכ יתמלישש תורמל .םירחא
 .רתאה ךרד דחא ףא

 ילהנמ םע רשק רוציל וניסינ" :תשרה-תרטשמ תבוגת
 הרטשמל הרבעוה הנולת .ונתיא רבדל וברס םה .רתאה
 "רתאה ילהנמ דגנ םייטפשמ םיכילה םיטקננו

 .והשלכ םירומיה רתאל יתסנכנ :'תדספה וא יתיכז
 יתשקבתה .יתיכזש ,יל רמאנ זאו תצק יתרמיהו יתקחיש
 יתיכיח .סרפה חולשמ ךרוצל יתבותכו ימש םע ספוט אלמל
 תלהנהל בתכמ יתחלש .הרק אל רבד םושו תועובש המכ
 יאכז יניא ןכלו הנידמה חרזא אל ינאש ,יל ובישה םהו רתאה
 יפסכ תא וחקל םה עודמ םיסרפ לבקל יאכז יניא םא !סרפל
 ?הליחתכלמ רמהל יל ורשפיאו

 | יפתשמ אל רתאה ילהנמ" :תשרה-תרטשמ תבוגת
 ו "הדירולפ תרטשמל השגוה הנולת

 ב הנולת השגוה" :תשרה-תרטשמ תבוגת י : !רלוד 100 טעמכ יל התלע לוטיבה תארוה בגא ,לוטיבל הארוה יתתנו קנבל יתינפ רשא דע : םיבויחה .הלילשב ונענ ףסכה רזחה תלבקל ילש - , תושקב .שדוח ידמ בייוחמ ןיידע ילש יארשאה ס 8 יתיליג זאו .דיימ תאז יתישע .סקפב לוטיבה תא - ש יתשקבתה .יונמה תא לטבל יתשקיב .רתאה יתורישל 1 קוקז יניאש ,יתטלחה םישדוח רפסמ ירחא .תשרב "7 | רתאל יונמ יתישע ,הנשכ ינפל :ךישמהו ךישמה .
 " יטפשמה-תיבל העיבת

 ןכו הרטשמ

 ?היטרקומדה הפיא
 השק .קוידב עדי אל דחא ףא ,תמאה ?טנרטניאב טלוש ימ

 תיגולונכט הניחבמ תבכרומ הכו הלודג הכ תשר דציכ ריבסהל

 םיפוג שי ,ןוכנ .התוא טוונמ שממש ,דחא ףא ילב רדתסהל החילצמ

 שנווכמו טנרטניאה תשרב םיכמותה ,םייאקירמא םבורש ,םינוש

 .והובו והות ירמגל היהי אל ןגלבהש ידכ התוא

 . תדקפתמ תשרה ,לכה תורמלו .ןגלב שי ,היכרנא שי טנרטניאב

 .תלעופו
 וזה הלשממב רחב ימו ?טנרטניאב הלשממ ךירצ ימ זא

 , אל" דחא ףאש םירמוא רשאכ ,וילע םיבשוחש ןושאר רבד ,ןוכנ

 אל םג יהוז ,תמאה ןעמל .תיטרקומד אל הלשממ יהוזש ,"הב רחב

 - לכמ בושחה דיקפת תא המצעל הלטנ איה לבא ,הלשממ קוידב

 !םישלוגה ונילע ןגהל

 הלשממה ידרשמ
 דואמ םינוגריא לש תודחאתה השעמל איה טנרטניאה תלשממ

 וחרט ולא םינוגריא .תובר םינש הזמ טנרטניאב םילעופה ,םיקיתו

 דועו הימר ישעמ ,םיעשפ ,תומיזמ ינפמ ונתוא ריהזהל םינשה ךלהמב
 < פיפוגהמ המכ ,שדוחכ ינפל .טנרטניאה תשר תועצמאב םילהנתמה

 | ."הלשממ" ןיעמ םיקהלו דחאתהל וטילחה ולאה
 .רמשמ" תא ,"טנרטנאה תרטשמ" תא ואצמת םיפוגה ןיב

 טולגל םכל רשפאל ,ולאה םיפוגה לש םתרטמ .דועו "תויואמרה

 .החוטבו היקנ הרוצב
 רטסניא םיקדובה ,םלועה יבחר לכב "םינכוס" הליעפמ הלשממה

 מ ,תומילא לש תומר יפל םירתאה תא םיגווסמ ולא םינכוס .םירתא
 . ת"רחסמ תודוכלמב לופיל תורשפאה לש הנכסה תומר יפל םגו
 סתעגה םא ,לשמל .יאמצע ןכוס תויהל לוכי םכמ דחא לכ .תונוש
 הוומת תתל ילבמ םיפסכ הבוגה רתא ,םירקש חוודמה רתאל
 תאה תא קודבת הלשממה .הלשממל חוודל םינמזומ םתא ,המודכו
 נתשמ לכ תא ריהזת ךרוצה תדימבו וילהנמ םע רשק רוצית
 .תיטפשמ העיבת וא הרטשמב תונולת שיגת וליפאו תשרה

 ל תלעופ וזה הלשממה .םיסימ םלשל ךרוצ ןיא ,החמשה הברמל
 זחא ףא לבא .םורתל לוכי ךרוצ שיגרמש ימ ,ןבומכ .יתובדנתה סיסב
 = לל םיבושחה םיתורלשהמ תונהל ידכ דחא טנס ולו םלשל בייח אל
 , .הלשממה

 ל םיגיצנה םצעב םה םירירגשה .םירירגש םג שי וזה הלשממל
 ..יליסנכ ךורעל רירגשה לש ודיקפת .תונוש תונידמב הלשממה
 | .דועו םינוש םיאשונב הלשממה לש היתודמע תא ריבסהל

 , תובשחוממ תוריחב

 תורמל .* וע איה ,המצע תא הרחב אלא ,הרחבנ אל הלשממהש



 םיאשונב תויטרקומד ירמגל תוריחב
 תעד ילאשמב רבודמ השעמל .םינוש
 הלשממה לש רתאל עיגיש ימ לכ .להק
 תולאש םש שיש ,הארי טנרטניאב

 ןוילימ ינשמ הלעמל שי םויכ !עיבצהל לוכי דחא לכ .םינוש סיאשונב
 םיעיבצמו ליעפ ןפואב הלשממה תולועפב םיפתתשמ םירבח
 .םינושה םיאשונב

 הרטשמל רשפאל שי םאה :העבצהל עובשה דמעש אשונ ,לשמל
 "זטנרטניאה תשר ךרד םיעשופ רחא בקעמ ךורעל

 ילבז ראוד' תחילש עונמל שי דציכו םאה" :רחא בושח אשונ
 "?לתשרב

 תירוביצ האחמ
 :טרנטניאה תלשממ ידי-לע ,האבה העידיה המסרופ עובשכ ינפל

 םינכומ אלש ,םינכוסמ םיפוג ינפמ הריהזה הבתכה "!תשרב המחלמ"
 .טנרטניאה תשרב תונידמ לש תולשממ לש ןתוברעתה תא לבקל
 םתסירקלו תשרב םישובישל ומרגי םהש ,וריהזה םינכוסמה םיפוגה
 ןתוברעתה דגנ האחמה תא עיבהל ךרדה אל וזש ,ןבומכ !םירתא לוט
 חולשל ,תונגפהל תאצל רשפא דימת .תשרב השענב תועידמ לש
 .דועו רוביצה יגיצנל םיבתכמ

 :הלשממה לש תובותכה
 ג 11ןכ / /:צעצ/וא .1מ+676 20 .סעש
 ו 11ןכ / /:צעטעוא .\צ 6 - 01166.0 ₪

 ה 1(ךכ / /:עועואע 50 ה \/ 16.60 :ורכיז

 1ןכ / /:עוא\א .16-6--1]9 1 60 :עיפשמ - עיבצמש ימ

 !תשרב ימ
 דחא םע ררבל םתיסינ םימעפ המכ

 תשרל תעכ רבוחמ | םכירבחמ

 ?!תוחישה ירתאמ דחאב טפטפמו

 רבחה תא שפחל ףוריט הז םימעפל

 ?םישוע המ זא .םירתא תורשעב

 ןודרוג באוי :תאמ

 ,תילארשי הרבחל ךייש ןורתפה .היעבל ןורתיפ שי בוט

 הנכותה .תשרב םירבחה שופיחל תדחוימ הנכות הח'ל*
 ידכש ,ןבומכ .םהל םירידגמ םתוא ,םירבח תוחזל תל

 ךירבח לש םושיר תלהנמ איה .המכח ךכ"לכ היהת \ הנכותהש

 לש רתאב םימושרה םירבח לש םושיר םגו ךלש ג
 !םולשת לכ אלל םינתינ רדהנה תורישהו .הנכותה .ה""

 דירוהלו זרדזהל ץלמומ טושפו םיסרפב התכז רבכ ה

 ..תשרהמ התי*
 11 (ןכ: | /\ וא גו 0118 6

 .התא ימ םע ,עגו
 ל - פט ב תשרב םירבח םישגופ רשאכ
 | ;  תעדל ךירצ לבא ,דמחנ הז
 ..םי רבדמ המ לעו םירבדמ

 ,לכמ ילע בוהאה רבדה
 שוגפל הז ,שלוג ינא רשאכ
 תחושלו םלועה לכמ םירבח
 תועש ריבעהל לוכי ינא .םמיע
 םינוש םיאשונ לע תוחישב
 .יתוא םיניינעמה

 םישנאה | ,ןויסינה ךותמ
 לש ינשה ורבעמ םיאצמנש
 | | םה .ןובשח םישוע אל םלועה
 - הז .תוטש לש שי םירמוא
 והשימ רשאכ ,ארונ תוחפ
 תוריבש ,יתוא ענכשל הסנמ
 =  .ביבא-לת לש רברפ םצעב איה
 .רשאכ ,ארונ רתוי הברה הז
 ,יתוא ענכשל הסנמ והשימ
 0 = וא ,םירכממ םניא םימסש
 ! ןכל = לש ןקנחה םה םיקנבהש לשמל
 וו םיי ליינעל ףסכה תא קלחלו םתוא
 ל .תורסח

 לחש ,םישנא הברה שי ונלש םלועב
 ותס םהש וא שארב םהל בבוסמ והשמש
 םא ם \ ,והשימ םישגופ םתא רשאכ ,ןכל
 1 9 ו מ טוקנל ךירצ
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 מ םכלש תויטרפה לע ורמיש
 ו = .קנש דצמ ידמ

 ו מב תו ושיגפ 0 ורהמת לא 5

 חתמ אלו טוט

 עגפמ לש / טוקמ ו אוה טנרטניאה

 לב ב .רומוה"שוח יפלכ תונלבוס

 .תועד ,תונוש תונומאל תוישונא

 גד 0 - ו

 וקנש .הזכ רבד שי
 וו וי ו ויה 0



 . לעב לכ זיגרמ יכהו דיחפמ יכה רבדה והמ

 ..םיצבקה לכ תא דימשמו בשחמה תא ףקות ינלטק

 בשחמ סוריו רציל לגוסמש ימ לע בשוח ינא רשאכ ,תמאה

 הפי הניג עצמאב וכליש ,םיליעגמ םיסופיט םתוא לע בשוח ינא

 ךליש ,והשימ לע בושחל םג לוכי ינא .םיחרפה לכ תא ופטקיו
 ] סו 504065 ₪ז [ 0 הקומע הטירס 1

 קי 0 9% לא הל השעיו הביהרמ טרופס תינוכמ האריו בוחרב
 ה ה | שקהה ,רוציקב .עונמה הסכמ ךרוא לכל תרעוכמו

 .דבלב םיילילש םה םיסוריו ירצויו םיסוריו

 ןופלטה .לעוגה תשוחת לכ תא יל סרהש ,רבדה הרק זאו

 םיצירעמה דחא היה וקה לש ינשה ורבעמ ,לצלצ קירפ תכרעמב

 ומצע תא גיצה ףסא .ףסא םשב רוחב ,ןותיעה לש םילודגה

 תרציימה ,"םודיק" םשב תיביבא-לת הרבחב םידבועה דחאכ

 קחשמה .וילע בושחל םיצור אל םתאש ,קחשמ אוה "סוריו"
 הנבמ תא קדוב אוה .םכלש ישיאה בשחמה תא ריכהל דמול
 ברקה תריז .תישיא קחשמ תפמ םכל הנובו םיצבקהו תוירפסה
 םתא המכ דע קודבנ ,וישכע .םכלש חישקה ןנוכה םצעב אוה
 ?םיחושק

 םלוע ךותב םיענ םתא .כססומ םאות קחשמ דוע ןאכ שי ,הרואכל
 ןמזה לכ םיפקתומ םתא רשאכ ,םינוש םירודזורפב אלמ ,ידמימ-תלת
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 , לא לסחל ,םירודזורפה ךרוא לכל ץורל םוקמבש ,אלא .סוריוה ידי"לע
 . .בשחמה לע ןגהל םכילע ,םינוש חוכ יקוזיח ףוסאלו תויצאטומה לכ

 וה .םיצבקה לכ תאו תוירפסה לכ תא וארת ךסמה ילושב
 . מ ודמעת אל םא .ץבוק ירחא ץבוק הירפס ירחא הירפס ףקות
 . תונמת יצבוק ללוכ ,קסידה לכ תא םכל דימשי טושפ אוה
 , בוק ןגנלו תונומת ןירקהל ,וא6ז4 ומכ תונוש .תונכות לש . נק גיצהל עדו קחשמה ,ישחומ רתוי הברהל ךופהי קסעחש ,'5 .דועו םילילמת ידבעמ לש םיכמסמ ,םיקחשמ יצבוק

 | 7 דע םידמשומ ולא םיצבק דציכ וארת תוקד ךות 2
 כ .היגטרטסא לש רתויב םיקזח םיטנמלא בלשמ 'יסוריו'
 מה והז .בכר-ילכל תשורח-תיב תונבל ךילע ,₪64 אושו 2
 , \ ?ישארה סיסבה לע בטיה ןגהל לכות ותרזעב רתויב בושחה
 ..ולונב .תשומחתה תא רציימה הז ןבומכ אוה בושח תשורח תיב
 ו 6 ףיקהל ,חוניקלו בכרה-ילכ ןוקיתל ךסומ תיינבל גואדל ךילע
 א... .תרימש יבצומ ןיעמ םהש ,הנגה-ירדחב ךלש טיסבחי

 | < אה" אוה ןושארה .םיבושח בכר-ילכ העברא ש' 0
 זז בקה ךותמ (טייב-וליק) ןורכיז ףוסאל רשפאמ הז בכי :
 ייחה .םיעוגפ םיצבק אפרל דעונש ,הלצה בכר שי יל - .ן\ 1 "יב רקי רתוו ליעי רתש דחאהש ,ןבומכ ,םכ | ,  'ל םירשפאמה ,םייסוריו יטנא םיקנט ינש סנש' .ם'נוש

 8 .תימצע הנגהל קשנ ול ןיאש יה' בה
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 קוש תא בטיה ףוקתל וחילצה םה לכה ךסב לבא ,תוינודז תובשחמ |

 וליפאו הקירמאב ,הפוריאב קוושי "סוריו" קחשמה .ימלועה םיקחשמ | הרוצב םירודזורפה ךרואל ץורימה םהב ,שססחו ימאותל דוגינב

 | .ןפיב = ,יריו העונת :דבלב תויצקנופ יתש ללוכש קשממ םע ,הטושפ תיסחי

 ןכיהל תוריהמב קודבל ,םכלש העונתה תא ןנכתל םכילע ןכש ירח

 1% | וז הדבוע .קסידה לע ןגהל ידכ רהמל םכילע ןאלו טשפתה סוריוה

 קבוקמכ ,םינויצ ול תתל אל יתרחב ןכל ,אצי אל דוע קחשמַה | %'ח תלבקתמה האצותה .בכרומ רתוי הברהל קחשמה תא תכפוה
 לע םילימ המכ ףיסוא תאז תורמל .ונלש םיקחשמה תוהיקסב .היגטרטסא קחשמ םע הלועפ קחשמ לש םיהדמ בוליש

 ול שי .95 תונולח תביבסב קרו ךא לעופ קחשמה ,תישאר .הקיפרגה

 הזה עונמה תא תוסנל ולכוי םיניינועמה רתויב קזח ידמימ-תלת עונמ |

 9 .טנרטניאב קחשמ ךרד | 18737 תא דימשמ תמאב אל קחשמה - עגרהל םילוכי םתא

 היצולוזרב .התשענ ידמימ"תלת םלועל םכלש בשחמה תיימְדְה | אמ תויהל לוכי היה ,םנמוא .היצלומיסב קרו ךא רבודמ .םכלל

 - רג בכרה ילכו םיסורזוה תויומד .הינשב תונומת 25 םע ,ההובג = 17את .בשחמה לש םייתימאה וייח לע םימחלנ םכתא תוארל "נעל

 2 - ומכ שממ ,הקלח הרוצב םיצר םידמימ-תלתה םיעקרה ,בטיה ₪תדבלש ,הירוטסיהב הדובעה לש בושחה ץבוקה תא ,םכמצי<
 | .םיריכמ םתאש םיקחשמה םלרוגב הרקי המ ןיימדל םילוכי סתא םאה ?סרהנ טושפ .שדוח הילע

 לש הלעפהה יצבוק יט | יצבוק לש
 שחמה

. 

 ל ןלא לכ
 ול ולכות

 < לע ,הרבחה לע עדימ ןבומכ
 ואצמת הידמיטלומ םודיק לש | |

 ידכ .ידמימ"תלתב לעופה יי הדבועה דבלמ

 ,זמחנו ןטק םוקחשמ םגו הלש םיקחשמה םכקלחו (םיסוריוה | ד
 לחש
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 יחומק> 7... אושרו שו וממש

 ן

 ,םינאוביה ידי-כע רסמנ ןאכ עיפומה עדימהו םינסזה .הוכ

 8 68/6 ((ּהז5

 התרסה שק אח המה ו רי
 הלר ה ד

 ,חטשה ינפל תחתמ תחא ריע ךותב קחשמה תא ליחתמ ןקחש \-

 לד רובצמו םימסקב עדי טעמ ,םייביטימירפ קשנ-ילכ ותושרל רשאכ

 .תכתמ לש
 רצייל ,שובכלו תונבל ,תולגל רוקחל ןקחשה לע ,דורשל תנמ לע

 ..דועו םימסקב עדי שוכרל ,תוכתמ בוצחל ,םיבוט רתוי קשנ ילכ

 אוה ךכ ,םידעי רתוי גישיו םירושיכ רתוי שוכרי ןקחשהש לככ

 .תולק רתיב ויביוא לע רובגל לכוי
 םיעזג 8 ןיבמ ועזג תא רוחבל תורשפא תדמוע ןקחשה תושרל

 תואבצ ןמאל ,תונוש תויגולונכט יגוס 3-מ תחאב רוחבל ,םינוש
 48-ב שמתשהל דועו תוטקר ירגשמ ,םיבור ,תוברחב םיישמוחמה
 .םינוש םימסק יגוס

 26+ ;ו חזו
 יסוטממ םיינש לע דוקיפ םילטונ םינקחשה ,הז הסיט רוטלומיסב

 ₪/4- וא -22א 1.1011ד1א]א6 11-ה :םלועב רתויב םימדקתמה ברקה
 .18 טסחאפד

 הפועתה תייגולונכט םוחתב הנורחאה הלימה םה ,ולא םיסוטמ
 םישמוחמו ,תובנגתה תויגולונכטב םידייוצמ םה .ברקה יסוטמו
 או ג/תמ]6א יליטב ,51כמאןאספא יליטב ,א1א82 תוצצפב
 ...דועו ןקלוו יחתותב

 ,םירוטלומיסב וארנש תובוטהמ תחא איה ,קחשמב הקיפרגה
 תלת חטש ינפו תורוטסקט יופימ תייגולונכט לע תססובמ איהו
 .הסיטה תיווחל ןיטולחל יתואיצמ דממ םינתונה םיידמימ

 הייפצה תיווז תא ןווכל רשפאש תומלצמו םיליטה לע תובכרומה תומלצמ ןנשי ןכ ומכ .תולעמ 0 לש האלמ תיווזב קחשמב תופצל ןקחשל תורשפאמה היאר תויווז המכ קחשמב ןנשי
 .ןקחשה תריחב יפל םהלש

 תונוש תומישמ 90 ללוכ קחשמה
 כ םלועב םינוש םירוזא לעמ םחליהלו
 .הקיטראטנא

 ח לש םיפד 500 ללוכו םשומיחו םיינרדומ דימ רגאמ ליכמ קחשמה - םיסוטמה יבהוא לכל

 סוטל םינקחשל רשפאמו
 וא הבוק ,הקירמא םורד :ןוג

 םיסוטמ 60 לע ל
 .םירבסהו םיטוטרש ,תונומ

 0- .םהלש ןמזל םתוא ריזחתש ןמזה תנוכמ וצמל םיכירצ םיגניקיווה תשולש םעפה .רוטמוט תו הרטמב בוש םירזוח קזחה ףלואו רזכאה גואלב ,ריהמה / 1 ן.05+ /ו!אוח95 2 |

 |  ןאָפה 245 | ו 4
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 "םהילעש תויעבב ולקתי םיגניקיוה ,קחשמה לש וכרוא לכל

 תונוכתה בוליש תרזעב תאז לכו ,גורהל םהילעש םיביואבו רותפל
 | .גניקיו לכ לש תוידוחייה

 ,םילושכמ רובעלו ץופקל לוכי דחא .ולשמ תלוכי שי גניקיו לכל
 'תוזעב ןגהל לוכי ישילשהו ,ולש ברחה תרזעב םחליהל לוכי ינשה
 . .ודיל דמצומה ןגמה

 .קחשמה לש תומרה 31-מ תחא לכ רומגל איה ןקחשה לש הרטמה

 / .םייחב ןיידע םיגניקיווה תשולש לכשכ

 .ןוקרד :ןוגכ םידידי םיגניקיוה לש םתרזעל ואובי קחשמה ךלהמב
 .םכרדב ודמעיש תויעבהו םיביואה לע רבגתהל םהל ורזעיש ,באזו

 ןקחשה קחשמה ךרואל ןכלו ,רומוהה לע שגד ומש קחשמב
 | .תוערפומ תויומדב שוגפיו םיקיחצמ םיגולאידל בישקי

 קו6זטז6 1
 תונומת ןקתלו רוציל תרשפאמה הנכות הניה קז6ד אפ זו

 נשחמה ךותל ריבעהל ןתינ תונומתה תא .ישיאה בשחמב םימוליצו
 לש תונומת רוטילקת וא קרוס ,תילטיגיד המלצמ תועצמאב
 ."קאדוק"

 טנשיה םימוליצה לכ תא תויחהל תרשפאמ השדחה הנכותה
 לש ינמוי ,תונמזה ,םי'זאלוק ,הכרב יסיטרכ ןווגמ םהמ קיפהלו
 וכ הנומתב םינוש םיטרפ תיטמוטוא תנקתמ הנכותה .דועו םיישיא
 ונעב ומלוצש תונומת .דועו עבצ תורהבה ,לצו רוא ,תומודא םייניע
 טיעבצו םיבותיכ ,םילמס ,םישנא תפסוה ידי לע יונישל תונתינ
 תיתחפשמה השפוחה לש הנומת הלוכי ךכ .תומייקה תונומתל םינוש
 - לכ לע וא ןולמ תיבב ,הבדמב השפוחל תולקב ךופהל םיה ףוח לל
 .רחבייש עקר

 תספדמ לכב םימוליצה תא סיפדהל תרשפאמ 16
 - לונכותה לכ ומכ ,הנכותה .דואמ ההובג תוכיאב תינועבצ ויד תקרזה
 !'גכ תורחא תונכות םע דחיב שומישל המיאתמ ,טפוסורקימ תיבמ
 .הכרב יסיטרכ תריציל הנכות םע וא ו 2 םילילמתה דבעמ

 : .טנרטניאה שו ךרד ורבעויש תונומת חולשלו רוציל ןתינ ,ףסוננ

 .רוטלוו וירטסימ ,תיקיז | יולוש ,ןילבוגבוה ,סופוטקוא ר"ד :םעפ יא עדיש רתויב םינ .- |[ לשבואה תשש לומ בצייתמ םיבהוא םלוכש שיבכל 0 \ .הידמיטלומ יצרא דה תרבח ידי לל 5 ו .ןגל לוחכ תרדסמ שדח הקתפרה קחשמ רואל אצוי הל אסי 7 .  םיעשרה תשש :ןמרדייפס = 4 . |
 , .ןמרדייפס לש ומש תאו קרוי וינ ריעה תא ליצי |  לולהל ,םיירזכא תוברקב םיביואה לע רובגל קחשמב 8 1



* 4 
4 

 -. םיעשרה תשש > <
 ו

 15 | א יי - --

 4 האש

< 8 / 2 . 4 
>% (% % . 0 \ 

 לש ןורשכב ןבומכו םידחוימה ךיתוחוכב לכב ישמתשהל ךילע

 רקראפ רטיפ - הינשה ךתומד

 לברמ לש םימסרופמה םירוביגה תא וכותב בלשמ קחשמה

 .תורשפ רסח ןשקאב השודגה הקתפרהב היחתל םימקש סקימוק

 תידממ תלת הקיפרגב המיהדמ היצמינאב הוולמ הנכותה

 .היזיולטה תרדסמ תירוקמ הקיסומבו

 תמר לע טילחהל ךל תונתונה ישוק תומר העבראמ יונב קחשמה

 ףוס היהי המ טילחמ התאו םינוש םירופיס השיש םיבלושמ ,רגתא
 יכהו ,םיקתרמ םירגתא םימכח םילזאפ םיפרוצמ ףסונב ,רופיסה
 .טנרטניאב םיעשרה תששו ןמרדיפס לש רתאל רישי רשק בושח

 ח"ש 179 :ןכרצל ריחמ

 3 ''צנמוק
 ,תבשחמ תרבח ידי לע קוושמה שדח רוטלומיס וניה 3 י'צנמוק

 .לארשיב תודמולו בשחמ יקחשמ קווישו חותיפב הליבומה הרבחה

 קוסמה לש ,םלועב רתויב רכמנה םיקוסמה רוטלומיס והז

 םויב טולשל ןתינ .60א/\א61 ₪411 םלועב רתויב םדקתמה

 .21-ה האמה לש ילטיגידה ברקה הדשל נןזכותש קוסמב הלילבו
 ברק תומישמ 30-מ רתוי ינפ לע הסיטה תונמוימ תא ןוחבל ןתינ

 הכישחה תוסחב "תויובנגתה" ,תויגטרטסא קזב תופקתה תוללוכה
 ."םולש תנכשה" תופיקתו

 ,תיטסילאיר וטופ הריווא קינעת השידח "רודניר" תיגולונכט
 םירהה ,תוילוחה תוירבדמה תא וכפהי רשא ףונ יאוותו םיטקפא
 .םייתואיצמו םייח יאלמל םילגנו'גהו םיגלשומה

 ,םנקחש 8 דע םע הז קחשמב תמעתהל תורשפא תמייק
 תוגרד המכב דייוצמ רוטלומיסה .דחא רוטילקת תחת סם קחש | ויר למה
 .םימדקתמלו םיליחתמל? שוק

 .ח"ש 199 :ןכרצל ריחמ

 95 סיפוא םע תורכיה
 בשחוממה דרשמה ימושיי םע תיסיסב תורכיהל ךירדמ

 ,7 טניופ ראואפו 7 ססקא ,7 לסקא ,7 דרוו :טפוסורקימ לש
 תונוכתבו הלא תונכותב ושמישל אובמ ארוקל ןתונה
 .ןהלש תופתושמה

 האירקל דעוימ אוה .שפנ לכל הוושה ריחמב רצק רפס והז

 דרשמה תונכות לש תולוכיה םע תינושאר תועדוותהל הריהמ

 רפסה םייק ,אשונה לש קימעמ דומילל .טפוסורקימ לש

 .ונממ רזגנ הז רפסש ,95 סיפואל םלשה ךירדמה

 ישיאה בשחמב ליחתמל םלשה ךירדמה
 בשחמב הדובע תלחתהל רואמו ףיקמ ,םלש ךירדמ

 95 תונולחבו
 .םירפסה קושב הנושאר תינונס הווהמ הז ךירדמ

 הדובעה תביבסב ישיאה בשחמב םכרד תא םיליחתמל

 .95 תונולח לש השדחה

 ,בשחמה ינפמ ינושארה דחפה תא גיפהל דעונ ךירדמה

 ןוחטבו הדובע תונמוימ תשיכרל הריהמ ךרד תוותהלו

 לכ תא ,דעצ רחא דעצ ,טרפמ אוה .בשחמב שומישב

 םע תורכיהמ לחה ,שדחה שמתשמל םיבושחה םיאשונה

 טנרטניאו 95 תונולח תביבסב ותלעפה ךרד ,וירזבאו בשחמה

 .תוחיכש תויעב ןורתפל דעו
 :םיקלח 4-ל קלחנ ךירדמה

 :םיריואמ םירבסה ללוכ ןושארה קלחה

 .וירזבאו בשחמ תיינק לע *

 .בשחמה לש ותלועפ תנבהל *

 .95 תונולח תביבסב הדובעל *

 החוטבו הליעי ,הנוכנ הדובעל תומישמ ללוכ ינשה קלחה

 קמ :בשחמב

 .הנוכנ הקוזחת *
 .השדח הנכות תנקתה *
 .השדח הרמוח תנקתה *
 .רתוי הריהמ הדובע *
 .ןדבוא ינפמ עדימ תחטבא *
 :טנרטניאבו םדומ תרושקתב קסוע ישילשה קלחה

 95 תונולח ךרד טנרטניאל רבחתהל דציכ *
 לארשיב טנרטניא יתוריש *
 :בשחמב תוחיכש תויעב ןורתפב קסוע יעיברה קלחה

 ,ךסמה תגוצת ,ןורכיזה ,םיצבקה ,קסידה ,בשחמה לוחתא

  םדומה ,תדלקמה ,רבכעה ,הספדה ,םירוטילקתה ןנוכ ,לוקה

 95 תונולח םג ןבומכו
 .,קניירק ו'ג תאמ ,ישיאה בשחמב ליחתמל םלשה ךירדמה

 ,(| .םידומע 258 ליכמ
 | . | .ח"ש 79 :ןכרצל ריחמה
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 ה האש ₪ -

 ניאל תכלל ילב םידבעמ
 = םויטנפ 8 ,םו"טנפ ,586 :תומש ינימ לכ םע םידבעמ שיש ,םכל רפסל םיליחתמו תונחל םיכלוה םתא

 זאל ,עגתשהל רשפא ...תרחא תוריהמ שי םהמ דחא לכלש ,רבדל אלש .דועו 2 םויטנפ ,[/[א .ורפ

 .ןמנזור קראמ :תאמ

 תיזכרמה דוביעה תדיחי

 ,השעמל .בשחמב רתויב םיבושחה םיביכרה דחא אוה דבעמה

 ומכ ,םירחאה םיביכרה .לועפל לכוי אל טושפ בשחמה וידעלב

 לע םיעיפשמ ,המודכו םיטקסיד יננוכ ,ימינפ ןורכיז ,לוק-סיטרכ

 לוכי בשחמה ,ולאה תובחרהה לכ ילב .התוריהמו הדובעה תוכיא

 .רטמילימ זז אל בשחמה ,דבעמה ילב .דובעל

 הדיחיה .םינותנ דוביע תודיחי יתש שי דבעמל

 תעצבמ וז הדיחי ."עוציבה תדיחי" איה הנושארה

 עצבל תלגוסמ איה .הל תוקפוסמה תודוקפה לכ תא

 .םעפ לכב תחא הלועפ
 ונא התוא ,"'םאתמה תדיחי" איה הינשה הדיחיה

 יביכר ןיב םואתה תדיחי יהוז .ז5 םשב םג םינכמ
 לא ןורכיזהמ םינותנה תא הריבעמ איה .בשחמה
 | 1: תא ורבע םהש ירחא ,םתוא הריזחמו עוציבה תדיחי

 1 1 .הרזחב ןורכיזה לא ,דוביעה יכילהת
 - לש הדובעה תוריהמ אוה ונלוכל בושחה רבד

 |  תארקנ תוריהמה תא תנייצמה הדיחיה .דבעמה
 תומיעפה רפסמ תא תנייצמ וז תוריהמ .ץרהגמ
 איה המיעפ לכ .תחא הינשב עצבל לגוסמ דבעמהש

 עצבמ ץרהגמ 200 לש תוריהמב לעופה דבעמ .הדוקפ ךותמ קלח
 .תחא הינשב תומיעפ ןוילימ 0

 םישדחה םידבעמה
 לע הזירכה לטניא תרבח ,םינורחאה םישדוחב

 .ורפ םויטנפה ,תישאר .םיבושח םידבעמ רפסמ
 ,ףוסבלו או!אוא הידמיטלומה תבחרה האצי וירחא
 לש םתאיציל דע היה םלועה שדוחכ ינפל שממ
 סחיתנ אל האבה הריקסב .2 םויטנפה ידבעמ
 אלא ,םידבעמה לש (ץרהגמ) ןועשה תוריהמל
 םכמ םיברש ,רבתסמ .םהיניב םייללכה םילדבהל
 !רבדה ותוא קוידב הז םויטנפו 586-ש ,םיעדוי אל
 5 ...ושורפו ,תיניטלב ורוקמ םויטנפ םשה

 םויטנפה ידבעמל תרפושמ הסריג - ורפ םויטנפ
 דעונש ,המצוע בר טיב 32 דבעמ והז .םינושארה
 ,יתעדל .95 תונולחו א1 תונולח ישמתשמ לכל םיבוט תונורתפ תתל
 .95 תונולחל םיאתמ וניא דבעמה

 דעונ אואוא-ה .םייקה דבעמל ףסוותמה ,רזע דבעמ והז - אואוא
 ידי-לע תאז השוע אוה .בשחמה לש הידמיטלומה יעוציב תא ץיאהל
 .תונכות וא םיקחשמ ורובע תורציימ אלו ונממ תובהלתמ אל ןיידע תובר תוינרצי .תוילילש תורוקיב דואמ הברהל הכז הז דבעמ .ומצעב לעופה דבעמ אל טלחהב והז .ינש דצמ ימינפ ןורכיז תפסוהו דחא דצמ תונוש תולועפ 57 לש ןוכסיח

 266 ,ץרהגמ 233 :תוררחסמ תועמשנ ולש תויוריהמה - 2 םויטנפ
 דבעמ לש דחוימה הנבמה ללגבש ,בל םיישל בושח .ץרהגמ 000 םגו
 ןנשי ,םנמא .םינשיה םאה חול לע ותוא ןיקתהל רשפא"יא ,הז

 ששת

 ידבעמ תא ךופהיש ,רזע דבעמ איצות לטניא ,1998 תנשבש ,תועומש

 "ה ידבעמ לש לודג דיסח אל ינא .2 םויטנפל ורפ-םויטנפה

 "= לש םירחאה םיביכרב םלבנ דבעמהש ,ךכל הביסה 6

 .הזה קזחהו ריהמה בצקב דומעל וננכות אלש ,בשחמה

 ןמז ךות ,םויכ הובגה וריחמ תורמלו גאבה םע תויעבה תורמל
 רתוי םיצופנה תויהל 2 םויטנפה ידבעמ וכפהי ,רצק
 .יתיבה קושב םג

 . הבר תורחת שי לטיא תרבחל - %6-הו 2
 " ומכ הקזח אל רבכ "םינפב לטניא" אמסיסה .םלועב
 " תורחתה .486-ה ידבעמ ואצי רשאכ התיה איהש
 = יתש .6צ זארו \אוכ :תורבח יתשמ רקיעב האב
 תואיצומ ,הינשל תחא רשק ילב ,ולא תורבח
 לש םיעוציבה .םויטנפ ימאות םצעב םהש ,םידבעמ
 .ידבעמ לש ולאמ הברהב םינוש םניא ולא םידבעמ
 - םיקוושמ ,םימייוסמ םירקמב :בל-ומיש .םויטנפה
 = לש ןורתיה .686 םשה תחת 681% לש םידבעמה
 -לש םידבעמהמ רתוי םילוז םהש ,ולא םידבעמ
 < רתש וליפא םהש ,םינעוטה שי .לטניא תרבח
 .תיחכונה הבתכב וז היגוסל סנכנ אל ונחנא !םיבוט

 - יבשחמב תנקתומ ירמגל תרחא םידבעמ תחפשמ - סאו
 . .1\18-ו הלורוטומ ,שוטניקמ ידי-לע וחתופ ולא םידבעמ .שוטניקמה
 . ץרהגמ 200 לש תויוריהמב םילעופה ,רתויב םיקזח םידבעמ ולא

 חתופש ,אבה רודה לע רבכ זרכוה הנורחאל .הלעמו
 - ושדחה םידבעמה .תאקסה6מ04| תרבח ידי לע
 .533-ו 466 לש תויוריהמב םילעופ ,א704 םיארקנ
 .. !ץרהגמ

 . !ותוא ורצעת לא
 םביכר שי בשחמל :דחא רבד רוכזל בושח

 יז ,לשמל .םיביכרה רתי לכ תא םיאתהל בושח
 גל .בשחמה תא םולבי הגמ 8 וא 4 לש ימינפ
 בצקב דומעל דבעמל רשפאי הגמ 32 לש ןורכיז תאז

 .םירוטילקת ןנוכ ,יטיא חלשק קסיד אוה ףסונ םלב .ןנכות אוה וילא
 | .האלה ןכו הטמו 4 תוריהמב

 זא .םיפייוזמ םויטנפ ידבעמ לע תועידי ומסרופ הנשכ ינפל
 בעמ םז וילע ספדוהש ,75-ו 66 םויטנפ ידבעמ לע
 !א קודבל תולגוסמה ,תובר תונכות ןנשי .ץרהגמ 100 וא 90 םויטנפ

 אות הקידבהש ,וחכשת לא .םינוק םתא ותוא בשחמה תא קודבלו
 .םכ לש בשחמל סינכהל םתגאדש טיביכרה רתי לכ תא םג

 יטבה תורוגח תא רוגחל וחכשת לא ,ולאכ תויוריהמב זא
 ...תוריהזב גוהנלו



 שדח ןזמ תורה
 קוחר טלשב

 ,? . כ ..דועו

 > לארשי תופילא םג עוריאב
 -  סורקוטומ יעונפואב

.- 
 ...דחא סיטרכב לכה ב

 < ןותניג בשומב 0 העשב 12 /7 /פָד תבש

 ..28/6/97-ב ומייקתי ףורחתב ופתתשי רשא סורקוטומה יעונפואל ינחנל

 . = רקוקור י"ע ץראה לכב תמדקומ םיסיטרכ תריכמ

 < לורי ןבא ינסיט * תיעונמוא * לקדק * רחש * ןוירזיבא * הנח תוכל
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 306000 שש
 הז םאה "...וליצה !הכרדה לע תעגושמ ומכ תעסו, תינוכמ

 טלחהב אוה (-3וגפט000ה ?קחשמ והשזיאמ רכומ םכל שו 3 !תוריהז"

 .ןשקאהו סרהה רציו ףחד תא שיש ימל םיצורימ ק לט הבזט היצמינא יעשה דמו |
 קחשמ דוע 0

 -יכלוה תא גורהל וא תוביריה תוינוכמב עוגפל | דואמ הברהל םידע ונא תונורז 0 : ו הז |

 וכזת ולאה תויורשפאה יתשב .םינכסמה לגרה | קר אל איה םהלש הרטמהש - יי ?גרה יכלוה לש דחפה תועבה |

 םיקזנ תא ןקתל םכל ורשפאיש תוכז תודוקנב  םהב םיקחשמ ולא דמגהרשל יה יקשה היטרדנ םהש ינפל הינש |
 התוא קזחל ןבומכו םכלש תינוכמל ומרגיש | סורהל ,תיחשהל  .סורדל 5 עיגהל עזעזמו כל

 .דועו רפושמ עונמ ,קשנ-ילכ דועב | לכבו תוכרדמה לע ,שיבכה לע ללוש 6( | |
 תופצל ולכות ,ץורימה תא םתרמגש ירחא ,רוציקב .עונל הלוכי תינוכמה וב 2 , 86% - לילצ |

 ,תומלצמ שולש שי .ולש רזוח ךולהב | תונפקותה לכל ןקרופ םינתונש 0 .- טשומ \

 ולכות ךכ .םכלש העונת לכ ירחא תובקועש | רמגה וקבש ,םיקחשמה לש ןורתיה 0 ידי"לע הבתכנש
 ץורימה תארקל םכמצע לש תואיגשהמ דומלל | תוריהמ לע ןמש סנק םע רטוש םכל ברוא אל וב |

 | .אבה לע רסאמ וצו םיקיזא םע אל םגו תזרפומ 2 - רתויה |

 םא םגש ,חינהל ריבס .הלילע ןיא קחשמל םתא רמגהרוקב ,ךפהל .תינחצר תוגהנתה םיטקפא ולא הריוואל סינכמ |

 רבדה .תועמשמ לכ תרסח איה זא וזכ שי גישהל םכל תורשפאמה תודוקנ דועל םיכוז | 0
 םכלש םיבשחוממה םיביריהש ,בושחש דיחיה .תינלטק רתויו הקזח רתוי תינוכמ .לגרה |

 הב תינוכמ לכ ,ןכ !םהב םתעגפש ,םירכוז | יאדכ ,םכילע בוהאה קחשמה ןונגס הז םא |

 הערל םכתא תרכוז םדוק ץורימב םתעגפ קוידב אוה 06370886000ח .אורקל וכישמתש ל קץ ג.

 !םוקנל הסנתו ןה הזה קחשמב תוינוכמה .הזה ןונגסב קחשמ : 2

 .עזעזמו יניצ ,הנושמ רומוה שי קחשמל םישולשמ תחא לכ .ישיבוצימ אלו וראבוס אל םיקי וכ

 תצק תוועל םייופצ םתא ותוא וארת רשאכ | ומכ םינושמ קשנ-ילכב תדייוצמ תוינוכמה ג םיינלטקו |

 בל"םישל יוארש יטירב רומוה והז .ףאה תא | שי .םיגימצה תא  ביריל וערקיש ,םיניכס קחשמהמ דואמ |

 וו לש שוקה תומר ,לשמל .וילא | ,םינוש םילולסמ םישולש םג קחשמב ד | 5

 ,לק רמולכ - "ןזרגב תוקונית חצר" :תוארקנ תוגהנתה תוביבס ג-מ תונהל םכל ורשפאיש 1 ה יו
 .תונוש םילולסמ 30 1

 .קחשמב םדקתהל םיכרד שולש שי
 עיגהל טושפ ,הרופאהו תממעשמה ,הנושארה

 .הדוקנ םוש ולבקת אל הזה הרקמב .רמגה וקל

 :תופסונ תויורשפא יתש םכל שי ינש דצמ

 ,הליגר ישוק תומר רמולכ - "ימוימוי חבט"

 שחנל תיתפרצ הקישנ תתלמ השק  רתוי"

 .השק רמולכ - "הרבוק
₪ 

 יעגעגתמה ,םישחנה לכל הבוח - רוציקב

 ..הרבוקה לש סרהה םעטל
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 64-ודנטני אא .
 ןשייטסיילפ ינוס חי!ש 999.-:עצבמב רדנטנינ

 עצבמב חיש 999 ,-. וצ
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 הדובאה תיטנגה הסדנהה
 ידכ ותלוכיבש לכ תושעל טילחה ,דבכ רדראילימ ,דנומאה ןהו'ג

 ישפוח ובבותסי וב תוח-ןג - ונימב דחוימ תויח-ןג םיקהל
 םינשמו םייק עבט םיחקול תויח ינג" .הרויה תפוקתמ םירואזוניד
 םייונישה וליפאו .םייחה-ילעבל תואלכמ םירצוי ,דואמ תצק ותוא
 םיטלמנ םייחה-ילעב .תובורק םיתיעל םילשכנ הלאה םיירעזמה
 הסנמ הזה קראפה .תויח-ןג ונניא הזה קראפל םגדה לבא .תועיבקב
 ללח-תנחת תמקהל המודה והשמ .ינתפאש רתוי הברה והשמ תושעל

 ."הרויה קראפ" רפסהמ חוקל הז עטק ".ץראה-"רודכ ינפ-לע
 ידכ םלועב םיגולונכט-ויבה יבוט לש םהיתוריש תא רכש דנומאה

 תופיט תא .םירואזונידה לש םמד לש וכא\ \-ה תא לפכשל וחילציש
 ,םינטק םישותי רמיש רבמאה .רבמא ךותב אצמ אוה תוריעזה םדה
 דע ולפכיתו ולפכיש ולאה םדה תופיט תא .םירואזונידה תא וצקעש
 .םירואזונידה ולבקתה רשא

 וב ןטק יא לע ,הקיר-הטסוק יפוחמ קחרה אל םקוה הרויה קראפ
 ,דואמ בושח היה .הרויה תפוקת לש ולאל םימודה ריווא גזמ יאנת ויה
 .חורבל ולכוי אל תויקנעה תויחהש ידכ דדובמ היהי יאהש

 לש הרקבה תכרעמב הלקת הלח ,קראפה תחיתפ ינפל שממ
 ישנאמ דחא .קראפה לע הנגהה לע התיה הנושארה הלקתה .קראפה
 .הרחתמ הרבחל ויתודוס תא רוכמל הצרו דנומאהב דגב םיבשחמה
 לש תירוקמה תינכותה יפל .תוברתהל ולחה םירואזונידה ,ןמזב וב

 ,דנומאה םיעיגמ קראפה לא .היבר תלוכי םהל התיה אל םיאקיטנגה
 חטש ךותב ינלטק ףדרמל םיעלקנ סלוכ .םירקוח יִנש דועו וידכנ ינש

 .םינטקה םישנאה תא םיפדור םירואזונידה רשאכ קראפה
 1 יי יי

 הדובאה הקיטמיתמה
 לגודה יאקיטמיתמ ,םלוקלמ ןאיא אוה שדחה טרסה רוביג

 רפסהמ אקווד ולש םילימ המכ איבהל ונרחב .סואכה תיירואיתב

 :ירוקמהו ןושארה
 החמצ סואכה תרות" :סואכה תיירואית תא ריבסמ םלוקלמ

 תונשב ריוואה"גזמ לש בשחמ ימגד רוציל תונויסינה ךותמ הליחתנ
 רמולכ ,תכבוסמו הלודג תכרעמ אוה ריוואה"גזמ .םישישה

 .שמשהו ץראה םע הלש ןילמוגה יסחיב ץראה-רודכ תריפסומטא
 וא

 .ריוואה-גזמ תא אבנל ונלוכי אל ,וילאמ ןבומכ ,ןכל .םדאה תנכ'מ

2 2 4 2 
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 םינש עדמה תא קיסעמ

 ד

 לש םנוימד
 יל יוו יג

 יי יג ו
 זאו .םבר 1
 יי

 לש האיחהב םייטנג
 ןמנזור קראמ :תאמ ימה 1 מ

 יו

 ,אוה םהלש בשחמה ימגדמ ודמל םינושארה םירקוחהש המ לבא
 יי כ יי 2 ייל
 תכרעמה תוגהנתהש איה הביסה .טלחומ ןפואב ירשפא ונניא ריוואה
 ינש תרמוא סואכה תרות ...םיילחתהה םיאנתב השיגר תולת הניגפמ
 .יסיסב רדס שי ריוואה-גזמ ומכ תובכרומ תוכרעמב ,תישאר .םירבד
 "...ןוכנ הזמ ךפיהה םג ,תינש

 קראפ תא םיקהל תינכותה לש ןולשיכה תא אבנמ םלוקלמ ןאיאו

 תוינשמ רתוי ךשמל דיתעה תא אבנל לוכי אל נתאש ררבתמ" :הרויה

 יי

 דוע אוה ,(הרויה קראפ רמולכ) דנומאה לש טקיורפהו ...בצמה יפ

 הדיתעה - תויח-ןג לש הביבסב םייח-ילעב - הרואכל הטושפ תכרעמ

 יאהש יתוא תדמלמ הירואיתה ...יובינל תנתינ יתלב תוגהנתה ןיגפהל

 היעב שי ...יובינל ןתינ יתלב ןפואב גהנתהל ,הבר תוריהמב ,ליחתי

 8 .הזה יאה םע

 גו יגל

 ...ינחא םינש עברא

 םע ןושארה רפסה תא םייס יאקירמאה רפוסה ,ןוט'צירק לקיימ

 לכו רגסנ הרויה קראפ ,הרואכל .עיגמ ךשמהה וישכע .ךשמהל חתפ

 והשמש ,הלגמ םלוקלמ ןאיא רוטקוד ,השעמל .ודמושה םירואזונידה

 .הקיתש לש רשק לע ורמש הכיבמה השרפב םיברועמה לכ ...דרש ןכ

 תלשממ .הלש םיילכלכה םיקזנה תא ןיטקהל התסינ ן'גניא תרבח

 לכו התוא ודקפש םירייתה ינוילימ תא דבאל התצר אל הקיר-הטסוק

 8 ויה םינעדמה

 תנשב הרעסב םלועה תא שבכש ,ןונגסה ותואב ןשקא לש תופסונ

 ןביטס יאמבה אוה םילולעפה איש תא ונל איבמש ימ רוי

 .גרבליפש

 שתו יגויתמ

 ב יו ףסונ יאל דוקה םש אוה 'ב רתא

 ןקירוה תפוסב סרהנ רתאה .םירואזונידה לש רוצייה ינקתמ וקזחוה

 4 לש םינימ תורשע ...דורשל חילצה והשמש רבתסמ םלוא

 0 םה םידיחיה םיקוחהשכ ,טלחומ שפוחב םיברתמו םילדג

 < 0 7 רערעתהל דמוע עבטב ןוזיאה םלוא .עבטה

 0 חה ,'גניא תרבח לע טלתשה דנומה ןוג לש

 רתא וליבשבו ,םירואזונידה
 | ו

 א! ן[!ק . או ןזוק



 עדומ ,הרה קראפ תא רצייש יטיאה דנומה ...ותוא ליעפי והיסימיס

 חיצנהל תונמדזה םג וב הג
 ור לבא 'ב רתא לש ירחסמה לאיצמנסופל

 יי יי יונ יב ית םירואזונידה דועית ידי לע וייח לעפמ תא

 דוצל ותרטמש ילאטורב המיישמ תכ ןגראמ ונייחא דועב .תיעבטה

 תוריהמב ןגראמ דנומה ,תויח ןגל םריבעהלו םירואזונידה תא

 ,הטש דויצ החמומ ראק ידא .סתוא םידקתש תחלשמ תוימומרעבו

 ןאיא ר'ד תאו םירואזונידב החמתמה םיקנו* תקוח גנידרה הרש ר"ד

 עדו אוה .וז המישמב הנכסל עדומש דיחיה .הרש לש הרבח םלוקלמ

 רובע רקיעב ,ערב רמגי םירואזונידו םיישנא ןיב שגפמהש ,ןויסנמ

 תא רתניחבמ ריבגמש המ ,תחלשמל איה ףא תבנגתמ ותב .םישנאה

 םירואחנידה םע תומיעו יאב תושגפנ תוחלשמה יתש יבין גיגוייב

 2 ייטג?>ווי רה

 הקפהה לע םילימ המכ
 אוה תעכו 1993-ב התיה גרבילפש לש הנורחאה יומיבה תדובע

 לכב השע "הרויה קראפ" וטרס) ."דובאה םלועה" םע לודגב רזוח

 .(רלוד ןוילימ 916 לעמ םלועה

 .גרבליפש רמוא ,"זמרמ הזש המ קוידב אוה דובאה םלועה"

 סמצע םיאצומ עבטב טולשל םילוכי םה יכ םיבשוחש םישנא הברה"

 ."האלה ךישמהלו תויחל ידכב דחאתהל ךירצ יו ניב לג מ וני>

 ,םירואזונידה תא תונבל םישדוח 18 םהל חקלש רפיס גרבליפס

 . - רק
 0 קיי" 2%
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 ביבאב .םייתנש יִנפל רבכ תויחה לש םימושיר תושעל וליחתה םה

 יי: בו? ווינר ויוה גיב י לינה זיה

 ושמתשהו ,םדוקה טרסהמ םיטקפאה לולכש לע דובעל וליחתה

 לש םיילאוזיוה םיטקפאהש קפס ןיא .רתויב תמדקתמה היגולונכטב

 ילוא ,"הרויה קראפ"ב ויהש רגתא ותוא ילעב ויהי "דובאה םלועה'

 תוארל אבש להקהש םושמ תאזו ,ןושארה טרסב רשאמ רתוי וליפא

 היה תווצה .תוניוצמו תומלשומל הפצי הינשה םעפב םירואזונידה תא

 .השידח היגולונכט :םיצור םהש תא להקל קפסל ידכב דיוצמו ןגרואמ

 רצייל םהל רשפאתה םעפהו ,תורפושמ תולאורדיה תוכרעמ

 םנשי הז טרסב .רתו* םייתימא ,רתוי םייח םירואזונד
 וי נו יי ןג יפני יי" יי יב \יגגרה ימית בן יו ו

 םיאנכטו םינמא 100-מ רתוי לש םהיתורישב ושמתשה הדובעה

 תוינבת תונבל ,לספל ,רייצל ,בצעל םהל חקלש יצחו הנש ךלהמב

 םיטקפאה לע םיארחא ויה !1.א1 .םינושה םירואזונידה תא עובצלו

 רתא ,דובא םלוע שופיח רחא עסמב .בשחמ תייגולונכטב ושענש

 ן/ א ו שח יגר יי וילו וי יניר( ב פגוי ₪ יב יול קץ יו

 שגב אצמנש דע ,דועו הקידמא זכרמ ,םייבירקה

 דיש 1 ן ב = ו כ | ין יה יו פיבי רחב 9 ן ו כ שק, תי וש ור מ שרר ו

 יי ויק ין: וורי בון יי י?גי יג יה לג חה ושורה

 שקי ו גי = ב ג יב ב = שב ו פו ינוב ו בם
 וי ב יי | ו ין יב = לך

 שוצונו
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 דובאה קחשמה
 : " ו גץ וי
 -רםוסל קחשמ אצי ,םינש ';ב
 רקנש ,ודנטנינ רפוסל 1 עמש אל ,זאמ הרויה קא
 המחלמל ךשמהה לע תחל 0 ע תחא הלימ ונעמש אל ,זאמ .2 4

 לכ ג אוהה קחשמל ו עוד 27

 0% דיסל אל םגו וטוטוא ;+
 םיקחשמה תרדיסל קחשמ יפוסמ המכל אצתש השד
 יב םהבו קחטל 1.

 יש המכ דעש ,תמאה .סירואזונש
 . שרדכיה ו .

 יו גי ץג מ טרסל רשמש

 ב

 | 1% ןרוטאסהו
 תא רכוז יאדו ןושארה הרוה קראפ לש 0 0% .

 מ נו ל ונ ,ההובג ואידיו תמרב ואי ב 2 ו ינו מג 4 הוט ד הקיסומה תא ועימשה רשאכ םיהדמ היה הז מ 2 רשאכ ,םינש עברא ינפל לש הדימה הנקב ,ןוכמ , , וגה הבזכאה
 רופאו לשכנ קחשמ ,עונלוקב תופוקה-רבוש ירחא ,האצותהו רבדה ותוא ךרעב וארנ םיבלשה לכ .חוכ יקוזיח וי יו תרובחב םחלהל ןקחשה תא ץליאש ,דחוימב ב'הלמ אל ,ידמל ימתס קחשמ .סומעשמ רקיעב העבנ ןושארה טרסה לש קחשמהמ

 ו !מ(67461וצ6 תרבח ?וישכעו
 תושדחה תויגולונכטה לע ססובמ קחשמה .שדחה קחשמה תקפהל

 "תלת הנומת תגצה רשפאמה ,ילנוגילופ יפרג עונמ םהבו תוקזחהו

 לבא ,תידמימ-וד הביבסב יונב קחשמה ,םנמא .הבוט תידמימ

 .לבגומ יד העונת ישפוח םע תידמימ-תלת ויהי תויומדה
 עונמה תוכזב .תוירוטסיה-הרפ תויח יגוס םירשעכ ויהי קחשמב

 ומכ שממ תויתואיצמ הנארת תוחושקה תויחהמ תובר ,ילנוגילופה

 ו
 קמועל שממ סינכהל ידכ טרסה לש ירוקמה לוקה ספב תוולמ
 .תררמצמה הריוואה

 ומ ול ו יי ירנ יץעיבילל בינג יב
 .קחשמה יפוסמ בורל תופסונ תואסריגב ,ןבומכ ,אצי קחשמה

 דובאה טנרטניאה

 יי יי יי םיסקמ רתא שי ,םכתעידיל

 רודחל חילצה והשימ ."םירקאה" לש םילולעת לבס רבכ הזה רתאה

 זוורב לש ףוצרפ הללכ הנומתה .תיבה דומעב הנומת לותשלו רתאל

 ,תורחת ללוכ רתאה וש 1.08] ו !כוו6א בותיכה מע

 וב שי ףסונב .תירבה"תוצראב רגש ימל תיתועמשמ רתוי דימת ומכש

7 
 11 כ //-עעשעש 101 0

 0 דובאה רפסה

 5 0% תוארל וא קחשל םיפידעמ םתאש ,חינהל ריבס

 2 2 וית קראפ" רפסה תא אורקל אקווד ץילממ דואמ ינא

 7 חילצה ןוט'צירק לקיימ

 בירעמ" תאצוהב אציו תירבעל םגרות !ץלמומ

 יי !הלרגה

 - 0 סע היולג ונילא וחליש ףיכה ליבשב םתס

 ו - .ןופלט רפסמו
 קראפ" תוצלוח ולרגוי



 וימאותו .יס.יפ
 תונמדזהב הריכמל +

 ,815 ןורכיז 462

 ,םדומ ,רטסאלב דנואס
 םע הלופכ תוריהמ רוילקת

 בוטרב .ךסמל םג תורשפא

 .08-9421810 .לט ,ןומד
 586 בשחמ תונקל ןיינועמ +

 דע תינועבצ תספדמ םע
 .לט .ח"ש 0

2.. 

 םע 486 בשחמ תונמדזהב >

 .ח"ש 1500 .םיקחשמ

0--. 

 16 רטסאלב דנואס הריכמל *

 ביטאירק לש ירוקמ טיב-

 לש תוירוקמ תוארוה םע

 -ב ירוקמ רביירדו הרבחה

 ףוקש רבכע ,םגו .ח"ש 0
 םע םילוקמר ,ח"ש 15-ב

 יאנשו רבגמ
 רטסאלב דנואס ,ח"ש 25-ב

 הינק לע .ח"ש 20-ב טיב8
 סומע .החנה ןתנית תזכורמ
 .03-9656234 .לט ,םחש

 םע רואט ינימ 386 בשחמ *
 .לט .םיקחשמו 3.1 תונולח

 .ברעב 6
 14,400 םדומ הריכמל *

 דוככל [
 :ץירפ תכרעפ - סיצוציפ

 םןיח תוצא י9'1/7 |

= -- -- -- -- - == =*' 

 ינשו ח"ש 90-ב הלועמ

 31116 ₪698( םיקחשמה

 ,םיירוקמה 40108 500601-]

 .לוזבו תירוקמה הזיראב
 ,יריש איג !יאדכ
 .06-6372422 .לט

 14,400 םדומ הריכמל *

 תספדמו ח"ש 200-ב
 .לט .ח"ש 300-ב תוכיס
7-. 

 יטבילוא תספדמ הריכמל *

 םירחוס ,תויונח לש תויקסיע תועדומ

 !דבלב םולשתב ולבקתי םינאוביו

 | .תונוש/סיכתכתפ/\ליכה/\ודעופ/סיסתשל/סירישכט :גוויסכ האכה העדוטה תא ,סניחכ ,וטסרפ נג ,

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 ,ןויחוא לייא .0

 .09-7489015 .לט
 קסיד ,60 םויטנפ הריכמל *

 סיטרכ ,'ץניא 14 ךסמ ,0
 ןורכיז הגמ 8 ,טיב-6 לוק

 .ח"ש 2000 .תונולחו ימינפ

 .03-6515974 .לט
 16 ,4860%2-66 הריכמל *

 ,540 קסיד ,ןורכיז הגמ
 םע לוק-סיטרכ ,םור.יד.יס
 .תדלקמו רבכע ,םילוקמר

 ;%ההה-ההההההההההחהדההחל

 ו
 ו :דבכלכ הז ספוט לע רורכ די-כתככ העדוטה חת ס\כ ברט :סי/רישכטה סש ן

 ו 8 ל ל ּי | 1
 ו ו ו ו ו 0 [ה , ו ל 0 ו 8 0 2% ָּו

 6 , ה ו ה חפש ל
 ו (לוגיעב י/ףקה) אל - ןכ | ?קירפ לע ה/יונמ ה/תא םאו 6 א ו וטל מייפל 7/7 רויטל 49086 ]

 יות וו

% 

 .לט .ח"ש 1500 קר
6. 
 תוכיס תספדמ הריכמל

 ללוכ 200 טפיווס ןזיטיס
 םג .שדח ינועבצ טרס
 הלופכ תוריהמב םור.יד.יס
 .לט .לוק סיטרכ ללוכ
1-"-. 
 ךסמ ,3862840 בשחמ
 4 ןורכז ,.ייא.י'ג.יו רפוס
 סיטרכ ,500 קסיד ,הגמ
 ןייוצמ רבכע ,לוק
 .לט .תונכותו םיקחשמל
1-. 

 וימאותו ודנטנינ
 ודנטנינ-רפוס הריכמל
 2 ,םיקחשמ 8 םע יאפוריא
 םיקחשמל םאתמ ,םיטלש
 !ח"ש 600 קר .םייאקירמא
 .לט ,בוט-רב ןורוד
1--. 
 ודנטנינ-רפוס הריכמל
 2 םע שדח בצמב יאפוריא
 טאבמוק לטרומ) םיקחשמ
 .תוידי 2 ,(ויראמ רפוסו 2

 .03-5229936 ,חבש דוד
 ,ודנטנינ-רפוס הריכמל

 -יקחשמל קיטסיו'ג ,םאתמ

 קר .תוטלק הנומשו ללח
 .03-6586160 .לט .ח"ש 0
 םע ודנטנינ-רפוס הריכמל

 .לט .םיקחשמו םסק ןנוכ
6-. 

 םע שדח ומכ ודנטנינ רפוס
 .לט .ח"ש 400 קר .קחשמ
1. 
 ינש םע ודנטנינ רפוס
 שדח ומכ ,םיקחשמ
 .050-906680 .לט .הזיראב

 הגס 7-3 ש/ש/ 9% רו
 ,ביירדהגמ הגס הריכמל
 םיקחשמה ,תוידי 2 ללוכ
 ווב '96-ו 2 16 66
 .ח"ש 500 קר .הלועמ בצמב
 .לט ,גלש ודיע
5.. 
 ? ללוכ ,ןרוטאס הריכמל
 :םיקחשמ 7-ו םיקיטסיו'ג
 660 (סז 8? וקם (סז ]
 /ומפ ,3 ]וע 6
 00% ומס 5
 ןתינ וו % 3



 64-ודנטנ 4ו ומת המ. 8 %% ץךריוו -%

 - וווצר ,
 יקע 0 הא יועור .םיקח שמ הישולוא 6
-" 

 4 - - ה '.

 03 967907ו .
. . % 

, 

 . צר ז ררורונ : .
 חאתמ ו וטטאס הרוויה
0% | - 

 צירו קל

 ָָ 1 ] ./ 0 0% חוש

 %-א1 א. א 1. םיקח

 דת םד ד
 אא 3-ו גן =.
 850-ב לכהו דא
 .לט ,הדש ןרע ₪
 .03-92ן86

 הגמ + ביירדהגמ הוו.
 2-ו םיקחשמ 8 +

 ןתינ .האיצמ ריחמב סי
 .דרפנב טרפ לכ זו
 .לט ,רורחש קיש
06-6720. 

 בצמב .יד.יס הגמ הו
 םיקחשמ 5 םע הל
 2 םע ,ח"ש 300 יו

 לכה .וברוט תידיו הוי
 1100 לש האיצמ רז
 ,חבש דוד זז

0-52 
 םגו םאתמ תונקל נז
 ףילחהל ןכומ םגו ומד קש

 :םיאבה םיקחשמה א
 שזאדזנה וסתהא

 אתתסכ 08

 5504 תן ןצ אש
 זס דדסה ה[.

 גאו, וצזאס \א\
 יעור 10 דאס ו
 .03-9679071 .לט ,ןז*
 ןרוטאס הגס זו

3. 

 הזיראב לכה מז" |

. 

 וי"

 בצמב ןרוטאס ' <.

 ,םיטלש 2 ל".
 םיקחשמ

 דחוימ טלש של *"
 שוא:

 ,ןהכ יור ,ח"ש 2/7
0-7 

 0-7 4 ןשי ==

 ש"י" 4 1

 ג

 ןייוצמ בצמכ 9 1 3%

 ריושכמב יקל /',

 םע דבלב יאק"

 .םיקחשמ
 | זא דוד

06 

 יראטא

 57 יראטא בשח
 קר ,תונכ

 050-513209 .ל0 -

 מ הריכמל

 ותו רוטינומ ללוכ
 ח"ש 0

 וימאותו .יס.יפ
 .םיירוקמ םיקחשמ הריכמל

50 
 אש 108 2
 וא
 ינדי ךרוס וא 6:
 סירוב .24 811 60-8)
 .לט ,יקסנשומ

.0 
 תירוקמ הזיראב הריכמל
 תוירוקמ תוארוה םע

 :םיאבה םיקחשמה
 תובקעב ,סנו'ג הנאידניא
 לע ,סיטנלטא לש הדוס
 דא .ח"ש 25-ב םיטקסיד
 ח"ש 40-ב כתוזעכ
 .ח"ש 40-ב פרומוניא-ו
 .03-656237 .לט ,סומע

 5ך88 11קם הריכמל *
 90-ב 96 א"פיפ ח"ש 80-ב
 .לט ,רנגרב דעלא .ח"ש
4. 

 קחשמה 62 לע הריכמל *
 םגו 70-ב כז ג 0
 םישדחו םיבר םיקחשמ

 [1001.א , ומכ .יס יפל

 אאאש, זא צסטשא
 101055. אדא

 דאטסא , ץואדשטה]

 .לט ,רלשיפ רינ א

12. 
 םיבשחמ ינותיע רכומ +

 לכמ םישדח םגו םינשי
 יקחשמ םגו ,םיגוסה
 .לזומ ריחמב סור.יד יס

 .לט ,גרבנזייא קירא

37. 

 אל 5 7 וי
 ריקחשמ ללוכ
 ,ןאהד ןריל .ץראל ועיגה

 .03-5522845 לט

% 

 ודנטנינ
 דועו א!% דקו 64. אוג זס כא ז 64 00%[ ומכ 9 ודנטנינ םילועמ םיקחשמ ו
 6 לט ,יתנ .ח"ש םוקמב ח"ש 380-ב םיששדח םישדח

- 

 ל א

 ביירדהגמ
 | םישדח םיקחשמ הריכמל ישממ לש האיצמ ,בל ומיש *

 הגס לש םיירוקמו
 !ח"ש 149-ב ביירדהגמל
 :םהיניב .ח"ש 349 םוקמב
 א'"'פיפ ,3ס קינוס ,ויקוניפ
 ,5 ראטסיטנפ 7
 .דליפרג ,םינותצלפמה
 לכ ..דועו קאד דלאנוד
 םהיניב) !הכוז םדוקה
 קינוס ,5 ראטס"יזטנפ
 ח"ש 149 ריחמב (!שדח
 לכ ,349 םוקמב !דבלב
 קילומש !הכוז םדוקה
 .03-966624 .לט ,ילאומש

 ןשייטסיילפ
 תא ףילחהל ןיינועמ *

 ו/זק= :םיאבה םיקחשמה
 סטד, ץסאא[1ה 1,
 יעור .1071 6
 .03-9679071 .לט ,ןנסאט

 .9פ7 א"פיפ רוכמל ןיינועמ *
 ךסאופ םוסממ
 בל ,אקפזסתאד וז,
 תא לבקל ןיינועמ .ןוקרדה
 6.001. :םיקחשמה
 804 565, 50060657 סא

 .לט ,קבורפ ןליא זס
0.. 

 קחשמב הרזעל ףוחד קוקז +
 דציכ סאזסא תא
 ןחבמב בולכהמ םיחרוב
 .לט ,ןוארב ליג ?ינשה

.8 
 571// 20/-ל םידוקל 2 .

 ןתא הרומתב .6 זק
 3 טבמוק לטרומ-ל םידוק

 התאמא פס0או 2

 םיקחשמ ינימ לכ דועו
 .לט ,םולב השמ .םירלופופ
8.. 

 בינגמ 385 וצפה 352
 תונכותו םיקחשמ ןומה םע
 ולשכע רשקתה .םישדח
 ל

 אוה ינא :קסיד בורצל הצור *
 .לט ,קרב .שיאה
9---. 

 ברוצש והשימ שפחמ *
 ירחא רשקתהל .םיקסיד
 םלשל ןכומ םירהצב שולש
 720 קסיד) .ח"ש 5 דע
 .לט ,רנגרב דעלא .(טיבהגמ
4. 

 תינועבצ היזיולט הריכמל *
 .לט .ח"ש 250-ב הלודג

.-4%4 

 ילעבש ,הנורחאל ונל עדונ *

 םיגהונ םיבר םיקסיד יברוצ

 רוכמלו םיקחשמ לפכשל

 .שרוד לכל לוזב םתוא

 ךרוצל םירכמנ םיברוצה

 םיצבק תרימש ךרוצל ,יוביג

 אל ברוצה .םכלש תונכותו

 - םשל דחא ףאל רכמנ

 .יקוח אל םיקחשמ לופכייט

 םע ,הרומח הריבע יהוז

 < שדוחה .םידבכ םישנוע

 | | ותועדומ המכ ונדיל ועיגה

 םהש ,םהיתלושב ונדשחוש

 .םיקחשמ רוכמל ונווכתה

 .יקוח אל ןפואב וברצנש

 1 לע ורזנוצ ולא תועדומ

 < בגל ועעט םא נד

 < = ללחהב ונא םימסרפמה

 ו .. .םילצנתמ
 - ל? יקוח אל הז ,ְוְרַבְְז

 !םיקחש
 7 ץחשמו תונכות



 4-] ךח6 ₪8 5
 לכ ןיא .ארונ אל ?אוווטז זמ לע םתבשח רשי יכ םתבהלתהו א. םתארק
 .םיבוט תוכמ יקחשמ ינשב רבודמש ,הדפועה דבלמ םיקחשמה ינש ןיב רשק

 המיחל תושונמוא רינרוט אוה א.|

 יופנ ךות ,הנשה ךלהמב םייקתמה

 םיבוט  תוחפה |םימחולהמ | הריזה

 רינרוט והז .הנומש םירתונ ומויסבשכ

 לקשמ תוצובק יפל לבגומ וניאש חותפ

 לקשמב םחול לכוי ךכ .המיחל תוטיש וא

 לקשמ לומ דדומתהל ג"ק 150 לש דבכ

 םיניינעמ דאמ תוברקה ,קפס אלל הצונ

 םתאנהל ,טואא-קונב בורל םימייתסמו

 0 הרבחה .םיפוצה לש הברה

 ,רטנס ןאס-הגמל הדות
 03-9617808 בהזה ןוינק

 תיארחא ,ש/שא טצ 1ת6 \/סז6 תא החתיפש

 טוריפב רקיעב רכינ ןוימידהו ,הזה קחשמל םג

 רתוי הברה הזה קחשמהש תורמל ,יפרגה

 םימייקה םימחול 8 ןיב רוחבל ןתינ .ריהמ

 תויצפוא .תחא תידוס תומד תוחפלו תואיצמב

 רינרוט ,דחא לע דחא תוללוכ קחשמה

 ידי-לע תרחבנ תומד ןמאל םג ןתינ .תוצובקו

 ןומיאו ,העונת גוס לכל הדימל תמר תעיבק

 בשחמה ידי-לע םיטלשנה םיבירי לומ תומדה

 סיטרכב םירמוש תומדה תא .ישונא בירי וא

 תרחא תומד לכ לומ התוא ביצהל ןתינו ןורכיז
 אוה ךכב ןיינעמה .ינש ןורכז סיטרכב תאצמנה
 אוה ןקחשהו וזה תומדה תא קחשל ןתינ אלש

 .אל ותו ןמאמ דיקפתב

 .דחוימב תיטסילאיר קחשמ תמר גיצמ א -]
 רדס לסח ,תומזגומ תועונת ןיא ,תוציפק ןיא
 םיננכתמה .ריואב םיהומת םיפוחירו שא ירודכ
 יתואיצמ רתויש המכ קחשמ רוציל ופאש
 יד םהש ןייצל בייח ינאו ,יתימאה רבדל בורקו
 קר תויולתו תוקיודמ תועונתה .ךכב וחילצה

 אוה תומדה לש יעביטה בצמה ,ןעוציב ןומזתב
 ,תוכמה תמייסחל גואדל ךירצ אלש ךכ יתנגה
 יפוא תיללכ הרוצב .ןוכנ ןומזתל קר ,בוש
 רתוי אוה ךא ,ףורגיא יקחשמ ריכזמ קחשמה
 (ןבומכ ,תילאוטקלטקא העחבמ אל) קומע
 ,םינוגילופמ תבכרומ קחשמה תקיפרג .ריהמו
 דאמ תוטרופמו תולודג תויומדה .ןבומכ

 -וד הריז ןיב רוחבל ןתינ ,(וש(6\ש ןונגסב)
 הריזב קרשכ תידמימ תלת הריז ןיבל תידמימ
 תלתה הריזהש דועב להק שי תידמימ ודה
 תורמלו .((?) ןומישי עצמאב תבצומ תידמימ
 .הומת ןכא ,עקרב להק לש תולוק שי תאז
 ידמל הביהלמ הקיזומה :ער אל דנואסה
 ןץינועמש ימל .ישוקב םיענכשמ םיטקפאהו
 וגישהל לכוי א-1-ה רינרוט לע ףסונ עדימב
 הא .תווק://ששא.א-1.00ק| :האבה תבותכב

 בזכאמ ןכא) םד ןץיא - והשמ דועו ...ןכ
 ךא םכיניבש א"דמה יבדנתמלו םיטסידאסל
 יעיבצמו םיירטנמוהה שפנה יפי לכל דדועמ
 .(צ"רמ
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 יזיולט ,יקחשמו םיבשחמ .
 וורפס * הנכות * הרמוח *

 וישי קוו*שו אובי

 טתהססט] 181168 תו 14- - --ר א ה + ,[ שלפיו[ 5198ז:0א 4

 א א ם | 7

 116 /\ חו 9 0 תג 6

 5% ינוב סמ לש קא

 5608 58%טז'ח
 + תידי + יאפוריא שי טטילט

 המגדה קסיד ו יי ביירדהגמ הגס

 4% 949.- ידו. ירוקמ ינפי רישכמ
 רשפאמ ילאסרבינוא ןשייטסיילפ | | |

 ,םיינפי ללוכ םיקסידה % לכב שומיש 0 קחשמ תוידי יתש ללוכ

 ,תוידי 2 ללוכ .םייאקירמאו םייאפוריא .הריחב יפל קחשמ תוטלק שולשו
 הריחב יפל םיקחשמ ינשו המגדה קסיד

 .א תידחיו רודיש תטישל םאתמ + ג חש 699. -

 ח'!ש 1490.-

 61 א[ אכ 19- - צו 1497 | 80קתמ 818 800008 97

 5 68 2 19- - אשד שטה 1מצא052 19- - אפה גא6דואופ 1997

 61 585 אוק ו 149- 7 199

 אופ 5 199. . הז\סא כגשא 149- - צואדווא וס ודפא כ 199.

 ₪64 8 1429- | ךקןאפק 149- - טודואוגזפ אואה 199-

 צץ 5 0 149- | ואס66וווס 199.

 10881 2 3ל- - אזאס סז עוסתדפא 6 ₪97 - 8008 8שאאצ 199.

 אא 19- - 6סאואוגאס א 60אסטםמ 9- - דסצ דסמצ 199.

 2:80 סועזטמ כ 2ל%7- | סופח הגאק גאס" 149- - האדאוגא 8 אס₪וא 1997

 פזפס ₪ז.גכמ 99- | דחשאספפ ץ0ת6₪ 60%כ | 19- | תהתדוזטשסמאו זזאו 2 199.
 0 או א א 0 149-

 .== 0 ומ ו 9 --י-= ו =

 וצד א 64

 ילאסרבינוא 64-ודנטנינ

 חוטלקב שומיש רשפאמ

 יצ ילב תויאקירמאו תוינפי

 יי ירייה

 קחשמ תידי ללוכ

 ג 40 2

 זז 8 ןפלט
 ו ןפלט
 כ (58 ןפלט
 | 0 4 ןפלט
 טז. אה 5 ןפלט
 07 ןפלט
 0 אד 4 ןפלט
 כא: פזאס אדא ןפלט
 5 ₪ ןפלט
 \| 4 ןפלט
 1 4 ןפלט

 = 1 = ו =

 ח"ש 129.- - הריחב יפל 31200-ל קחשמ ירוטילקת 3 ח"ש 199.- - הריחב יפל ודנטנינ-רפוסל קחשמ תוטלק 3
 ח"ש 149.- - הריחב יפל ריג-םייג תוטלק 3

 [ -- = 4 השי
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 כ תווכרעזכ !יכייככ'ג 8 א 7 "7
 39 צר 2 % 678% נ66

 סידה יגוס [*י תונהל ךכו ה שש - תכרעמ תא ךופהל ₪ סיסנ'גב קר

 !םייאפוריאו םיינפי ,םיאקירמא ללוכ םימייקה

 "וי ₪ ₪. שמ |ראמ וש == ו

 (תויזיולטה יגוס לכ לע אלמ עבצב או 1.םא 1א5דזא6ד ₪01.0-ב שומיש רשפאמ) 64-ודנטנינל ₪08 ילבכ !ועיגה *
 .רישכמב תימינפ הבסהב ךרוצ ילב תוטלקה יגוס לכב שומיש רשפאמ ,64-ודנטנינל ינוציח ילאסרבינוא םאתמ *

 .ח"ש 977.7 קר וא 0600 ביכר יססובמ ₪6 וצו ו גכ גוסמ ידמימ-תלת ץיאמ עיגה *

 שמ ,םירפושמ ואדיו ילבכ ,םידחוימ םימאתמ ,תודחוימ קחשמ תוידי ללוכ ,םיקירפל ץוחנה רוזביאה לכ תא ונלצא אוצמל ןתינ ןכ ומכ

 רחאו 'גמיא ,לווראמ לש םיטיהלה לכ :סקימוק תורבוח לש םוצע רחבמ םג עיגה | .םיבשחמל יפקיה דויצו םיאבוימ בשחמ
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 65 ₪7 [< =3ב
 עיגמ אוה םעפהו ןשייטסיילפל עיגמ ידמימ תלת תוירי קמ דוע
 תויופיצב תדמוע שממ אל ק5ץאםסַופ יכ הארנ .ץפמספ ב הרבחהו

 םיבר ןשייטסיילפ ינקחש ברקב תעטל החילצה איהש תוהובגה

 : - "ומ. %'% 2-9

 6 א ד צד ו 6םו10ז6מ 01 16 וע

 רשפאמ םג 160%8 ןמ םתוא קלסלו האוושהב וריווחה ךא ,םיבוט םיקחשמ ויה

 בורש רבד ,הטמו הלעמ ןווכל ןקחשל 0 7 ו 2 | "ו ןכט9וטוגסמ [כ6ז5ע 11 ומכ םיטיהלל

 ולו ה 4% ₪ קה 1 זמר הווהמ 16064 א .ואןסטסטו 1

 .תושעל םירשפאמ אל ןשייטסיילפל ףוס 58808 לכ דואמ ןכת*ש ירה ,תואבל

 .המצעל תרזוח ףוס
 םירדח תונבל %ץַשוסוא-ל רשפיא הז

 ירי לש יטרדנטסה ןונגסב אוה קחשמה
 תורוניצ םע דחי ,תונוש הבוג תומרב

 תומוקה ןיב לוחזל ןתינ ןהב רורוויא 4 | / ו |
 | דמו ניש הזו .תונושה ה ךכ םג ךא ,כססתו חסונ ןושאר טבממ

 ו ניל 5% הזה ןונגסה .השוע אוהש המב חילצמ יד
 רדחמ תיקפוא העונת לש ליגרה | |

 .רדחל תילצמ 16884 ךא ,לבגומ תצק הארנ דימת

 ילב םלשומ אל תוירי קחשמ ףא .םומיסקמה תא ונממ בולחל

 םוחתב םגו םיקשנ לש לודג רחבמ יונב קחשמב לכהש ןייצל יאדכ לכ דוק
 רזייל תנווכ .בזכאמ אל 1%מ%8 הזה םיביואה םגו עקרה םגש ךכ ,םינוגילופמ

 .הבוגל םינווכמשכ רוזעל ידכ הפסוה םיבצוקמ םיב'ואה .םיידמזמ תלח
 תא םיצעהל החילצה !ץפמס תצק םיארנ םה םא םג ,הדיחפמ יד הרוצב

 ךות קחשמב הרואתה לש טקפאה םיקלחל םתוא ץצופל ףיכ ידש ךכ ,רזומ
 ךסמה שוטשיט לש הקינכטב שומייש

 םימרוג וא ביוא לע םילעננש םעפ לכב || |

 .םיצוציפל ו -% ;ירמ 0 4 7

 הקוחר ךא התואינ קחשמב הטילשה 7 | \ | 2 \ וש | ו =
 שממ אל תובוגתה .תמלשומ תויהלמ

 יטיא הטמו הלעמ יפלכ ןוויכהו תוידמימ

 .לברוסמו ידמ

 קחשמ אוה 1668 רבד לש ומוכיסב

 תא ליפי אל אוה .ידילוסו בוט תוירי

 תוכלמה יסכמ כטפוסז וא 00[

 ףיכו רגתא קפסי ןיידע אוה לבא ,םהלש

 .ןונגסה יבבוחל

 16888 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה

 רפוע :קחיש

 83% - הקיפרג
 80% - לילצ

 79% - קחשמ תמר
 83% - םייח ךווא

 81% - ללוכ ןויצ



 דס+8| גחחוחו!3ב+וסחה
 תרדיסב היגטרטסא קחשמ דוע והז

 -תלת איה ברקה תריז .6866 ימאות
 ימש ,אוה ןיינעמה .תיתימא תידמימ
 תרבח לש רתאל סנכהל לוכי ,הצורש
 טנרטניאב ( 8ש6005 | תתוסז!גותתוסה

 םגו בכר-ילכ ,םינבמ וכותמ דירוהלו

 אלמה קחשמה !תומישמו תופמ דוע
 .הנשה רבוטקוא תארקל תויונחל אצי

 בכרה ינוחרימ דחא אוה 6:גז גםמ6ַ כ זוטשז

 תא הלצינ 009ם תרבח .םלועב םיבושחה

 קחשמ תקפהל ןותיעה לש קזחה ןיטינומה
 (יגז גם0 כזגוסז ,קחשמה !ומש-לע םיצורימ

 אצי קז686מ|8 (7גם6 10טז גסמק 8

 םיברו םילולסמ ,תוינוכמ 40 לולכיו בורקב
 העברא דע לש תונוש תשר תויורשפאו
 .הז דגנ הז םינקחש

 טיטקמ לש םישדחה
 חורב תואקתפרה קחשמ - וטו

 תא ילוא םכל ריכזי קחשמה .היזטנפה
 ,םירוביג הנומש ןאכ שי .זנוטחוג תרדיס
 םישיש ,םירחא םירוציו תוצלפמ ןומה
 .םדומו תשר יקחשמל תויורשפא ,םיבלש
 קחשמה .םיבלש תכירעל הנכות םג שי
 95 תונולחל הנשה ףוס תארקל אצי

 ידמימ-תלת םיצורימ קחשמ - או(
 יאנתב חושק ןשקא לש םיטנמלא בלשמה
 הזה קחשמה םג .םינתשמ הריזו חטש
 אצי קחשמה .תשרב קחשל םכל רשפאי
 95 תונולחל הנשה ףוס תארקל

 ווסחזץע ?ץזחסה 5
 דח6 16316 01 6
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 (הרובחה לש טנרטניאה רתא ךותמ הנומתה) .ויתסה תארקל אצי קחשמה ירתויב יתוכיאו ףרוטמ יטירב רומוהב ןבומכ רבודמ .זילק ןו'גו םאיליג ירט ,ןילאפ לקיימ ,סנו'ג ירט ,לדיא קיראלש םבוכיכבו טרסה ךותמ ואידיו יעטק םע ו לש יסאלק טרס לע ססובמה קחשמב רבודמ םעפה םג .ןוטייפ יטנומ ,םייטירבה םיאקימוקה תרובח לש ישילשה קחשמה תא עגרכ תחתפמ 7ווו [ 6ש6| תרבח
 | הק: צאצא 1[ עמ 1 וה6.60



 הנשהש ירחא ,ןכ !בוש תוכהל תדמוע סטרא סאקול
 תרדיסב םיקחשמ המכמ תונהל ונקפסה רבכ
 המכ דוע לע ונרשבתהש ירחאו ,םיבכוכה תמחלמ
 83 תכורעת לש הריקס ואר) ךרדבש םיקחשמ
 לש ןונגסב ,ידמימ-תלת תוכמ קחשמ לע ונל עדונ
 'םיטרסה ירוביג לש םבוכיכב 805160 6

 םכל יאדכ !המיהדמ טושפ הקיפרג םע ידמימ-תלת תוכמ קחשמ והז ,תישאר

 אצי קחשמה ,תינש .םכרובע ונגשהש תונומתב ץיצהלו םייניעה תא חוקפל

 ןאה ,רקווייקס קול ןה וב תוירקיעה תויומדה ,תישילש .ןשייטסיילפל קר ,םייתניב

 תועומשה יפל .ןיל ןדראו טפ אבוב ,רדייו 'תראד ,הקבאוי'צ ,האיל הכיסנה ,ולוס

 .88-107ו הדוי םהבו םיידוס םימחול םג ויהי קחשמב ,דבלב
 דוע עצבל םהל רשפאיו קחשמה ךלהמב לדגיש ,חוכ-דמ היהי םימחולה לכל

 .חוכ תופקתה ןהבו תודחוימ תועונת
 תמחלמ" תרדיסב רתויב םיבוטה םיקחשמה דחא ונל יופצה םוכיסל

 ..תוכחל המל שי .תוכמה יקחשמ יבבוח לכ ברקב טיהלו "םיבכוכה

 יםיבכוכ ןיב עסמ" תרדיס לע םיססובמה בשחמ יקחשמ תקפהל תויוכזזה תא השכר \ וזעומ תרבח ן דא:
 ינש תוחפל תננכתמ \וזקוה תרבח בשחמ יקחשמל בסותש ,"םיבכוכ-ןיב עסמ" תכסמב תיעיברה הרדיסה היהת
 1999 תנשב ואציש ,הרדיסב םיקחשמ
 !2000 תנשבו

8 

 וז ,\סֶצהָפסז 7

 שדח םידיקפת/הלועפ קחשמ רוהז
 סקימוק תורבוח תרדיס לע ססובמה
 לחה קוושי קחשמה .דלפיל בור לש
 יסיפה יבשחמל רבמבונ שדוחמ

 +5 לדומל םיקחשמ דוע
 חולל םישדח םיקחשמ הגיצה ןפי הגס

 קחשמה .הלש קחשמה תונוכמ לש 3
 דואמ המוד ,אוסוסז ₪316 ,ןושארה
 ומכ םימסרופמ םיעונפוא יקחשמל
 לש םיטנמלא ללוכ אהו 3080 פה
 לש רוביח רשפאמ קחשמה .המחלמ
 'דחא ץורימל םיעונפוא הנומש

 -לע ארקנ ,16135 24 ,ינשה קחשמה
 רחאמ .םסרופמה סנאמ-הל ץורימ םש
 ,(תועש 24) ןועשה ביבס ץורימב רבודמו
 םג ולכות ,םיגהנ םיפילחמ וכלהמבש
 וב עגר לכב ץורימל ףרטצהל םתא
 .ורחבת

 םיכחמ םיברש קחשמ - 5688 1]3ע 2

 לש ולדוגמ לופכ היהי הזה קחשמה .ול

 ישער וליפא םגד חותיפה תווצ .ןושארה
 קחשמה !תוינוכמ לש םייתימא עונמ

 ואידיו תונוכמ רפסמ לש רוביח רשפאי

 אצי קחשמה .םיפתתשמ בר ץורימל
 ראורבפ תארקל ןפיב ואידיוה תומלואל

8. 

 תרדיס לע הידוראפ אוה וזה קחשמה

 תמחלמ לש םיטרסהו םיקחשמה

 רבכ השעמל אצי קחשמה .םיבכוכה

 קחשמה תא .שוטניקמו תונולחל שדוחה

 דואמ אוה .קגזז00ע 1ם107906₪66 החתיפ

 רלוד 20 קר - לוז דואמ םגו עשעשמ

 .ח"ש 70-כ םהש ,ל"וחב

 !|ח+675+8+6 7
 תא חתפל הלחה \סזוטנצוסמ תרבח

 רך 1 ל דא-ו

 לככ .1חזסז1816 76-ל ךשמהה קחש

. . 
 יר וו ו

 ץב שממ לש רשסכ היהו או
 | ושק היהי אל ,הארנה

 .םהלושש םשה דבלמת
.+ 

 רר -

 ,םיקחשמה ינש
 2 אציו .- וטקוא תארכל

 /7 א4' קחשמה



 ובמ רפסה

 רקשל ךישמהל הלכי אל ילאקס

 .המצעל
 םינפ דימעהלו ךישמהל הלכי אל איה

 ךישמהל הלכי אל איה .ליגר הרקמ הזש

 לכ תא הל ןתי* עדמהש המצעל רמול
 הלביקש הרשכההש וא ,תובושתה

 .חצורה לא התוא ליבות תונכוסב
 סחילתהל דוע הלכי אל איה ,ךכמ עורג

 וא רזומ ,ףרוטמ ,ינוהמת לאכ רדלאמ לא

 .בבוסמ
 הלש בשחמהש ךכ לע החמש טעמכ איה

 גואדל הילע היה אל ,םייתניב .ףרשנ

 .הלש חודה תביתכל

 סיסובה תא ענכשל השק היהי

 יתלב ילוא .והשמ לע הלע רדלאמש

 םהש המצעל ראתל הלכי אל איה .ירשפא

 - הזב הנימאמ התיה אל איה .הז תא ונקי

 ריהז תויהל הילע היהי .וישכע דע

 ותדובע קר אל .הלש חודה תא בותכתשכ

 סג היהי הז .הנכסב היהת רדלאמ לש

 הרקיש המ לע רבדל אלש .הלש דיתעה

 תא לענת תונכוסה תלהנה .א-ה יקיתל

 .חתפמה תא קורזתו םיקיתה

 איה .הרקי הזש התצר אל ילאקס

 .םיחותפ וראשי הלאה םיקיתהש התצר

 .ותדובעב ךישמי רדלאמש התצר איה

 קיפסמ התאר איה .ול רוזעל התצר איהו

 קדצ רדלאמ .דוע תוארל תוצרל ידכ

 וצרש סישנאהמ התיה איה .הילא רשקב

 וקקזנש םישנאהמ התיה איה ,תובושת

 וליבוי ןוויכ הזיאל בושח אלו - תובושתל

 .הלאה תובושתה

 רמא *,תמאה תא רמול ןמזה עיגה"

 .רדלאמ

 וניא אוהש הטלק זא .החישקה ילאקס
 .הזרת לא רביד אוה .הילא רבדמ

 ,הלילה ילא הרשקתהש וז תייה תא"
 וז תייה תא" .רדלאמ רמא *"?הזרת ,ןוכנ
 * הגרהנ לדרא יגפש יל הרמאש

 ,סג היה אוה .ןידע דוע היה אל ולוק
 העשה העיגהש טילחה אוה .ינעבות

 אוה .ילאקס הבשח ,תופפכה תא ריסטהל
 .םירוצעמ רסח .םד החירהש היח ומכ היה

 אל ילאקסש ולש דצ היה הז .האלנ יתלב
 תעתפומ התיה אל איה ךא .סדוק התאר
 .ותוא תולגל

 םי ק ?ח
 אב

 ןיטרמ סל :תמ - ''סופוא' תאצוה תובידאב - היויולטה תרדיס לע סס

 יכי"* ךשריווש

 איה .הממוד הרתונו התפש תא הכשנ הזרת

 וטבמ ךא .רדלאממ הטבמ תא תונפהל התסינ

 .הב זחא רדלאמ לש בקונה

 "לנא יתייה ו* .שולח לוקב הרמא "כ"

 רדלאמ הצר ?"ההוש ינא הפיא תעדי ךיא"

 .תעדל

 "ןסכאתמ התא ןכיה רמוא יבא תא יתעמש*

 .הזרת הרמא
 הרקו איה .רדלאמ סע טבמ הפילחה ילאקס

 ירותסמה תיצמה אוה ןמינ יי'ג ר"ד סאה .הבג

 .ןכל סדוק סוי דירחהל סעוכ היה אוה ?סהלש

 ?ךכ ידכ דע טעכ סאה לבא

 זא .עדי אל אוה .ויפתכב תולק ךשמ רדלאמ

 תולגל ןווכתה אוה .אפורה לש ותב לא בוש הנפ

 התוא צלחל וילע יהי םא וליפא ,תמאה תא

 .םייחקלמב הזרתמ

 אוה ימל" ,רדלאמ לאש "?רביד ךיבא ימ סע"

 ?ןולמה לע רפיס

 .הזרת הרמא *,יליב לש ויבא סע רביד אוה"

 רמא *?סליימ יליבל תנווכתמ תא ?יליב*

 .רדלאמ

 .הקתתשה איה .הזרת הרמא * - אוה יליב .ןכ*

 ףוסבל .םילימה תא אטבל התשקתה איה

 "ונתאמ דחא אוה יליב" ,רמול החילצה

 .רדלאמ רמא" .הזרת ,הז תא עדוי ינא"

 יאוב לבא .89 רוזחמ לכ .הזה קסעב דחי סכלוכ*

 "?התמ יגפש תעדי ךיא .הווהל רוזחנ

 .הזרת הרמא *,ןופלט תחיש בליק יבא"

 התא ?התמ יגפ' :ןופלטב לאוש ותוא יתעמש"

 *?חוטב

 התצר איה .ילאקס הברעתה *"?היה הז יתמ"
 תוקד .תוקד לש קוידב - ןוכנה ןמזה לע תולעל
 לכמ רתוי תובושח .הלילה תובושח דואמ ויה
 ,ילוא ,רחא רבד

 .הזרת הרמא ".עשת ירחא תוקד המכ ,עשתב"
 הליחתה קוידב ילע הבוהאה היזיולטה תינכות"
 * לצליצ ןופלטהשכ

 תעמשש ירחא" .רדלאמ לאש 7?זא הרק המו
 ??ןופלטב רבדמ ךיבא תא

 אל ינא" .עשי רסוחב השארב הדנ הזרת

 ינאש אבה רבדה .רוכזל החילצמ אל ינא .תעדוי
 והשימ .רעיב ימצע תא יתאצמש אוה ,תרכוא
 ?ירחא ףדר

 ,.רדלאמ לאש "?ימ"

 בוש התיה איה .הרענה התנע *,תעדוי אל ינא"
 .תועמדל הבורק

 | "?ךיבא היה הז" .הנממ הפריה אל רדלאמ ךא

 .לאש
 | לבא" .השיחלל ךפה הלוק .הזרת הרמא *,אל"

 . - ףאל ,םעפ ףא הז לע רפסל אל יל רמא אבא

 ".דחא
 ?דחא ףאל רפסל הרומא אל תא המ לע"

 .תודחב רדלאמ לאש
 השח איה .ותוא םישאהל הלכי אל ילאקס*

 ידכמ תמאל דימ םיבורק ויה סה .והומכ קוידב

 .עתריהל

 הרמא *,יגפ לע שיאל רפסל הרומא אל ינא"

 ".רזע אוה ךיא וא ,סליימ יליב לע וא" .הזרת

 רדלאמ הצר "?רזע אוה ימל ?רזע ךיבא"

 .תעדל

 .הזרת הרמא *,יגפל*

 .רדלאמ לאש "?הל רזע אוה ךיא"

 איה ...התיה איה .יגפ לש אפורה היה אוה"

 אוה לבא" .הזרת הרמא ",קונית תדלל הדמע

 ".תמ
 הגישמ ,ילאקס הלאש *?קוניתה לע עדי יליב*

 .רדלאמ תא

 - הביבסב זא היה אל אוה* .הזרת הרמא "אל"

 שממ סלענ אוה .סישדוח המכ רבכ רדענ אוה -

 . איקה ףוסב קר רזח אוה .סידומילה סויס ינפל

 = לבא .הלש קוניתה יבא היה אוהש הרמא יגפ
 = היה אל ללכב אוה יכ ,הל ןימאה אל דחא ףא

 3 ".ןאכ

 = לאש "?קוניתה לש ויבא היה ימ עדי ךיבא*

 1 .רדלאמ
 = יגפל רזע אוה" ,הרמא זא .בוש הססיה הזרת

 = .רחא והשמ היה .קונית היה אל לבא ..לבא
 *םינמיסה תא שי יגפלש ןוויכ הזש רמא אבא

 - - הבהא אל איה .הקור תא העלב ילאקס

 סוקמב יגפ לש הנטבב היהש המ לע בושחל

 : .הרירב התיה אל ךא .קונית

 .רוציה לש ןידירש תא היניע דגנל התאר איה

 | .רבקב ואצמש

 | .הליחבב הכפהתה התביק
 -.דרטומ הארנ אל אוה .רדלאמב הטיבה איה

 . .סינפל ןכר אוה

 -לע םינמיסל תנווכתמ תא" .לאש "?סינמיסה"
 ?הלש בגה

 תוא שי ונלוכל" .הזרת התנע *,ןכ*
 + תומל סיכלוה ונלוכו .רעיב םתוא
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 , ופנה
 וץוציפ - עגר לכ לבא .הכורעת לש וטנ תועש 24 קר ,םימי השולש קר ןמנזור קראמ :תאמ |

 הטנלטאל םיאבה םיכורב =
 הכורעתה !הדאיפמילואב רבודמש ,בושחל רשפא ןושארה עגרב

 .(000זקו8 [כסממש הו (26078ו8 16 908 (6ת16ז"ה ,הטנלטא ריעה לש םיבושח םיזכרמ ינשב םימוצע םיחטש הספת וזה תיקנעה
 רקסל ידכו ינויב 2/7 19-ה ןיב הכרענ הנ |

 השימחב רזעהל יתצלאנ ךירצש ומכ התוא
 (ןמרפוסמ ץוח) ילמרונ םדא-ןב ףא !םירבח

 ונרבע ןאכמ ,השעמל .םינטק רתוי הברה ,עדימה יפדב בותכ היהש
 לגר ףלא 18 םע טפוסורקימ ןה תוליבומהו םיקחשמה תוינרצי םוחתל
 ,סטרא קינורטקלא ,םיילקא הירחאלו ר"מ 1600-כ םהש עובר
 .דועו דועו ספיליפ ,יאדנב ,ינסיד ,קינוסנפ

 ידכ רקיעב !הז לכ תא םכל רפסמ ינא המל
 .תיקנע רפוס התיה הכורעתה המכ דע וניבתש

 ,המישרה תא ואר .תונוש תורבח ,העידוה | 10ו0 - תרבח * לע בושחל יל השק .המוצעה םינתמה תואמ שמח טעמכ ןאכ ויה לכה ךסב תומכ םע דדומתהל לגוסמ היה אל תושדח קזבמ יןטק טקרמ-רפוס ומכ וארנ םינכודהמ קלח
 : .קווישל ,ניבתש ידכ קר .םוקמב החָבנ .תרגסמב מוג לוג תב ןכומ טעמכ גא [הוקטהא 2 .קחשמהש אלש תחא תיניצר םיקחשמ תרבח
 תשולש ברק | תווקתמרח קחשמ - סו לע תדבוע 0 תורבח ול . | ריר לרה .םהשמ ₪ 6 בוע 1160 * ומכ לארשימ | תורבח = ולופא

 | | - | ו רייק תבשחמו הידמיטלומ םוד%
 תולודגה הרבחה ,תאז תמועל | | וגיצהו הכורעתב | ותכנ

 םע ליחתנ הבתכה תא 4 ,לצנתמ ינא ישארמ !םיקחשמ

 ,ודנטנינ :תולודגה תשולש 2" 2| לכ תא תללוכ אל הבתכהש
 וחקל ןה ,תישאר .הגסו ינוס , 7 אל | .הכורעתב היהש המ
 .רתויב םילודגה םינכודה תא םיבר םיקחשמל | סחיתא

 שממ המחלמ תריז יהוז ,תינש .ת"ונחב םיאצמנ

 תייששת לכב הטילשה לע |( ג ו -[ | הארגש המל רקשב טחת]
 ,בלומיש .הי"ולטה יקחשמ =( 2 ; הלעת יבמוז תרבח *| .דחוימו ישידח ,שדח יניעב

 הנגריא | הכורעתה תא
 תדוגא השעמל איהש ,[084

 הכורעתל הסינכה .הנכותה יי
 לש | םיניינק ,םיגיצמל הרע

 ןבומכו םיקחשמ ינאובי

 קלחל | סחיתנ ךשמהבש
 ריכזנ בושו דרפנב תוינרצימ
 יפוסמל םידעוימה םיקחשמ

 .היזיולטה

- 
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 הפמה לע ןיידע הגס וא תחתמ דחא ףאל .םיאנותיעה ונחנא
 ןיידע הגס ,תושקה תויעבה תורמל !הכורעתל סנכהל רתוה אל 18 ליגל

 קוש לע תרתוומ אל ןיידעו הפמה לע 4 - יש
 אלמ ,לודג היח הגס לש ןתיבה .היזיולטה יקחשמ 7 ל ודג לוד ג ל|דג

 -- .תוחטבהו םירישכמ ,םיקחשמב ןמצעל תושרהל תולוכ* אל דואמ תובר תורבח
 ה לע רבכ תרבדמ הגסש ,לכל לעמ טלבש ןושארה רבדה .רתויב רקי הכורעתב עובר רטמ לכ לש ריחמה .םילודג םינתיב
 ו 0 יי רמא והשימ רשאכ .ןרוטאסה לש = תלוכיו המצוע ,חוכ לע והשמ חיכומ ןיידע הארנכ לדוג ,תאז תורמלו
 ןכיפא . טד 2 - וה ו סחיתה בכ אוה ,קינוס | יתחרט אלש ,הדומ ינא .קנע ינתיב וחקל תובר תורבח ,ןכל .תילכלכ

 םוקפק לש רבודה .לשמל ףורררה ב ה ב בה שמה | תודבוע לש םלש קית םע דחי יל רסמנ עדימה .םיחטשה תא דודמל
 עבכ .טוחז- 0 % ל וה םירחא םינתיבב דע עוסנל חרטש יאנותיע לכל ןתינ הזה קיתה .הכורעתה לע

 טלחהב הגסש ,םכרשבל 2 .הומשרתה הרבחהש ,ריהצה | לודגה ןתיבה תא שארמ הנימזה ודנטנינ תרבח ,לשמל ךכ .הטנלטא
 , | תמו םיקחשמ תפמ לע איה ,םיידי המירה אל ור'מ 30 ךרעב אוה רפס-תיב תתיכ לש חטש .וניבתש יד 8 שדח ףוסמ בו | ע ,ןכ םא !םיקחשמ ורובע תחתפמ 4000 ךרעב םהש עבורמ לגר ףלא 45 טעמכ לדוגו הכורעתב רתויב

 .המהדתב ונלוכ תא הכי ילואש | חטש .הגס אקווד העתפהה הברמל תאצמנ לדוגב ינשה םוקמב
 ה ,ןתיבב טלבש ,ינשח-רבדה םע ,ינוס תאצמנ ישילשה םוקמב עובר - ףלא 42"כ הלש ןכודה

 רבכ ךכ"לע הזרכה .םיריחמ דירוהל | המ יפל תוחפל ,הכורעתב םינכודה רתי לכ .םיעובר לגר ףלא ל

 הטילחה הגס םגש ,העידיה התי

 ולשכע םלוא ,שדוחכ ינפל אצי
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 ₪6 566 ( מ בוש 5 זס קנז

 רכמי ןרוטאס רישכמ ,לשמל ךכ .רהצומ לכה

 רקי ןידע הז .(ח"ש 500-כ) רלוד 150 תרומת

 לבא ,ודנטנינו ינוס לש םיפוסמל האוושהב

 םיפסונ רלוד 20 תרומת .הלזוה טלחהב וז

 ,בגא .קחשמ םע רישכמה תא לבקל ולכות
 ןכ םג ולזוה ביירדהגמה ריישכמ לש םהיריחמ
 .רלוד םינומשכ לש המרב עגרכ םידמוע םהו

 םלעתהל היה רשפא-יאש ,ישילשה רבדה
 ןרוטאסה לש םדומה היה ,יופצכ דואמ ,ונממ
 םימדוקה תונויליגב ןומה ונרביד רבכ וילע
 לע עבקנ וריחמ .1צ6ו1גם%-ה והז .קירפ לש
 םג הגס (ח"ש 350-כ םהש ,דבלב רלוד 9
 םיכמות ,םיקחשמ השימח גיצהל החרט
 .רישכמב

 םינומש לש המישר ,יעיברה רבדה
 .ןרוטאסל הנשה ואציש ,םישדח םיקחשמ
 הרויה קראפ" אצמנ המישרה שארבש ,ןבומכ
 דופיקה קינוס לש םישדח םיקחשמ ינש ,"2
 לע הזירכה הגס ,םיקחשמ בגא .דועו דועו
 םיקחשמ 30 לש םיריחמב תיתועמשמ הלזוה
 .םיליבומ

 אל הגסש ,המצע ינפב תניינעמ הדבוע
 המישר הררחיש הגס .ביירדהגמה תא החנז

 לי

 2-2 2% ה, 00

 דרולודאגור נרובזכק+ה
 רכזהל השק דואמ םימי השולשב םיקחשמ יפלא םיאורש ירחא

 שי המ םשל ,לבא .וניאר אל ...ו הכורעתב תוארל וניצרש םיקחשמב

 "וטוטוא" לש םיקחשמה תמישר ןיב תואוושה ךורעל עדויש ,בשחמ
 ,םירבדהמ המכ קר הנה ,ןכבו ?הכורעתב וגצוהש םיקחשמה לש וזל

 !וניאר אלו תוארל וניצרש

--/344-40/=---- 

 .ןשייטסייפלו .יס.יפ ,64-וסנטנינל תאצל רומא הזה קחשמה - =311גשסוומ זמ כ

 .הכורעתה ךלהמב קחשל היה ןתינ אל הזה בושחה קחשמה תא
 .א₪ו0יאגע לש ןכודב האצמנ אל סססשיספ % לש 64-ודנטנינה תסריג - ₪000 4
 .או6א1 לש חילצמ עונלוק טרס לע ססובמה ינדיתע טרופס קחשמ - 6041!01|

 .ידמ םימדקומ חותיפ יבלשב הארנכ קחשמה

 יאו6א1 לש ןכודב גצוה אל הזה קחשמה םג - גז 6 1
 .64-ודנטנינל הזה קחשמה תא גיצהל החיטבה ימאנוק - א[6ו4| (סגז 6

 ..דוחל חטשב תודבועו דוחל תוחטבה

 תוכחל ךרטצנש הארנכ ...ואידיו יעטק אל ,תונומת אל .הבזכיא וקמאנ - 16% 3
 ..הזה תוכמה קחשמ תא תוארל הכזנש דע תצק דוע
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 חוכה לע תרמוש ינוס
 "תועתפה ללכ אל ינוס לש לודגה ןתיבה

 "  בורמ ,קויד רתיל .לכה ןאכ היה .תודחוימ
 . והשמ טולקל היה רשפא ישוקב םירבד
 םינשי םיקחשמ תואמ ןאכ וגצוה הבר הואגב
 לבא ונרפס אל .ןשייטסיילפה לש םישדחו
 אצי ןשייטסיילפל :םינימאמ טלחהב ונחנא
 ףוס דע .םיקחשמ תואמ הנומשכ םויה דע
 = רחבמ םע !ףלאל ברקתי הזה רפסמה ,הנשה
 -דחא לכש ,אלפ אל ,םיקחשמ לש לודג הזכ
 רישכמל שוקיבה .ןשייטסיילפ ומצעל הצור
 = םירישכמ ןוילימ 17-כ שי םויכ .דואמ לודג
 דועב לדג רפסמה ,םוי ידמו םלועב

 רישכמ רובע םישדח םיקחשמ לש הכורא
 הברהל תדדועמ העידי יאדו וז .הזה טיבה 6
 ןיידעש ,ולוכ םלועבו לארשיב םיקירפ דואמ
 .בוט רלשכממ םינהנ

 ,תועתפה ילב - / סז16 86108 388608]] 8

 םיבוט טרופס יקחשמ איצוהל הכישממ הגס
 -רודכ קחשמ ןבומכ והז .ןרוטאסל דואמ
 ...סיסב

 ילב רשפא ךיאו - \/סז10וא166 50000ז 8
 ..בוט יאפוריא לגרודכ

 קּג6-א[גמ 605% אסמ6
 י'םידמימ השולשב ןשייטסיילפל רזוח ןמקאפ ,וישכע .םתוא קחשל םיכישממ םלוכ ןיידעו םימאות יפלא םהל ואציש ,םיקחשמ .סירטט ומכ םיקחשמ לש הגילה התואב אצמנ אוה .םלועב םייסאלק יכה םיקחשמה דחא אּוה ןמקאפ
 | ל טושפ תיסחי ךובמ ךותב ץרש ,ליפורפ ןיעמב ,יליימס ףוצרפב רבודמ ,יסאלקה ןמקאפה תא רכזוש ימ ?ןמקאפב וב שי המ
 וו הוצלפמה תחאש ,רהזהלו חוכ יקוזיח ףוסאל ,תו ו לוכאל ךירצ ןמקאפ ,ףרוטמה ץורימה ךלהמב - =
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 ותוא לכאת אל תוצלפמו

 : / .'םי םתאש ,םיבשוח םתא .םינשיה םיקחשמה ומכ הרואכל ליחתמ שדחה קחשמה ְּ יס.יפל ,םימאות םיקחשמ יפלא ואצי ,ליבקמב טיב-8 ודנטנינה ומכ םייתיבה םיפוסמל םג ותוא בסה וקמאנ ,ךשמהב .קחשמה תומלוא לכ תא שבכ אוה ,תאז תורמל .םויא יתכתמ לילצ םע דבלב םיעבצ העברא לש קחשמ היה ןושארה ןמקאפ .קחשמה תומלואב הרידא החלצהל הכז קחשמה
 .הנהמ רתוי הברהל ותוא ךפוה קר ןועייטסיילפה ע ידמימ-תלתה עוציבה .רכממ קחשמ לש ןויערה ,לכה ךסב 0 | .ףועל וליפאו תוחשל ,ךובמה ל ולכות ןאכ ידמימ-תלת קחשמל ,המינפ וליאכ ךתוא תוסינכמו קחשמו תנוכמ תא ופקת תוצלפמהש ,רבתסמ זאו ...םעפ לש ירוקמה ןמקאפב קחשל ם -

 לש המצועה לוצינ ם
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 " תא ,השעמל !םירישכמ ףלא םישימחכ
 " לש םיגיצנה לכ ומלקיד ולאה םינותנה
 % .הכורעתב וחכנש ,ינוס
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 2 לפרע תרזפמ ודנטנינ
 .'לש קנעה ןתיבה ביבס היה דבכ לפרע

 | דואמ הברה וגצוה ,הרואכל .ודנטנינ
 דואמ התאגתה הרבחה .םישדח םיקחשמ
 "תוינרצי רפסמ םע הלש םיקזחה םירשקב
 ריתסה אל לודגה ןכודה ,ינש דצמ .םיקחשמ
 ושמל 64-ונדטלנה לש רוסחמ תא
 .םיבוטו םישדח

 לש ורדעה ,התיה רתויב הלודגה הבזכאה
 < השימח וגצוה ,םנמא .6402 שדחה ןנוכה
 < ץידע הז לבא .וב וכמתיש ,םישדח םיקחשמ
 .לש  תונומתהש דח"מב ,דדועמ אל
 < אידה תוטלק ךותמ קר ויה םיקחשמה
 = .ועיבצה ודנטנינב ,םירצומ תוארהל םוקמב

 %.'י



 3:1 ורן < 22

 ,ןלוקניל דרואה !ויקוטב םישדוח ּהָשְולְש
 64002-הש ,ןעט ,הקירמא לש ודנטנינ אושו

 אוה .םיקחשמב רוסחמ ללגב קר גצוה אל

 ןנוכה !םדומ וכותב לולכי ןנוכהש ,רשיא
 רתוי רחואמו 98 ץרממ לחה ןפיב קוושי

 .םלועה יבחרב
 רתוה םיקחשמה דחא - 4

 םא ודנטנינ לש ןכודב וגצוהש םידמחנ

 !דבלב ידמימ"וד אוה ..יכ

 ידמימ-תלת קחשמ - 88ם0ס 86

 םיפתושה ינש .83ז6 לש רצו"ה תיבמ ביהרמ

 ,העונת ןומה .רופיצו רבוד םה קחשמל

 ךשמ קחשמה .המודכו תודוכלמ ,תומישמ

 "תשמח טעמכ ,םיגיצמ 0
 !םישדח םיקחשמ םיפלא

 לש התליחת קו וזו

 המישרמה המישרה

 קו ונאבה ונא .לוכמ
 .הז לכמ ןטק קלח

 םיקחשמ רקיעב

 םג ועיגי הארנכש

 םיקחשמו ץראל

 דוע .תוסחייתה םיווש
 תונויליגב בלשנ םיקחשמ
 ."וטוטוא" רודמב םיאבה

 ...ארק ,ןוכיה ,תומוקמל זא

 םייאמ טלחהב אוהו 64 ויראמ לש וז 0 0 ולש היגולונכטה .דואמ הבר בל 0
 (7ג8ם7ו קינוס ,(006א ומכ ב

 שדחה קחשמה אוה ( יאסו < :
 רובע גצוהש רתויב עיתפמהו רתויב
 הארנ קחשמה .גו6 ידי"לע 64-ודנטנינה
 ינסיד לש יתוכיא רייוצמ טרס ומכ

 םירזוח \/גצסופסס 6477 5טקסו א[ 0 4
 חוכה תידיב םיכמות םה רשאכ 4 ודנטנינל
 .:טחוטו6ש קא שדחה

3% % 
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 וה וזה הכורעתה לש ןייפאמה רבדה
 םיבשחמ ןאכ ויה ,ןוכנ .םיקחשמה אקווד
 םייפרג םיציאמו לוק יסיטרכ הברה ,םיצצונ
 ,קנע יכסמ ,(3כוא ץיאמה רקיעב רקיעב)
 (חוכ תוידי רקיעב) םיקיטסיו'ג ,םילוקמר
 לש תרתוכה תלוג ,ונרמאש ומכ לבא .דועו
 םיקחשמ יפלא .םיקחשמה ויה הכורעתה
 םוש ןיאש ,הכורא הכ המישר .ןאכ וגצוה
 .םיקחשמה לכ תא ריכזהל סנא'צ

 יפרגה סיטרכה היה ,טלבש ,ינשה רבדה

 דועו ץיאמב םיכמות םיקחשמ ןומה עא

 ש <
 צ 6[ (ו-

 וישכע רבכ .וב וכמתי םיקחשמ הברה רתוי
 ,טנרטניאהמ רזע יצבוק דירוהל ןתינ
 םיצבק .םיקחשמה תורבח לש םהירתאמ
 רפושמ הקיפרגמ תונהל םכל ורשפאי ולא
 .דחוימב

 תוידיה .חוכה תוידיל התיה תפסונ הגיגח
 הגה םג הגיצהש ,ג₪ 185 ומכ תורבח לש
 ויה תורחאו אוסקה ,6 1 ץזסשטסוא ,חוכ

 .ירשפא םוקמ לכב

 ,חנזוה טנרטניאהש ,בשח והשימ םאו
 םיכמות םיקחשמ לש םי .העט אוה

 יקחשממ לחה ,תונוש תשר תויורשפאב

 דעו םדומ ךרד םתס | שארב-שאר

 תשר ךרד םישמתשמ יבר םיקחשמל
 ,םיבר םימורופ םויכ שי תשרב .טנרטניאה
 לכמ םירבח דגנ קחשמה תא םירשפאמה
 ומחלנ ולא תורבח .םולשת תרומת םלועה
 ומכ םיידעלב םיקחשמ רשפאל תוכזה לע

 .םירחאו [16א6ם 11 ,[כש%א6 *אטא6סתה

 ...םיגיצמה
 םיקחשמה תוינרצימ תחא :

 תללוכ וז הרבח .םלועב רתויב תובושחה

 םינוש תומוקמב חותיפ | יפינס

 תוכיא יקחשמ תורשעל תיארחאו

 םגו .יסיפה יבשחמל הנש ידמ

 םע ןבומכו היזיולט יפוסמל

 ךרד תשר יקחשמל תוסחיתה

 הגיצה זורפורקימ .טנרטניאה

 ,םיקחשמ העבש הלש ןתיבב

 :םכלוכ תא וציפקי יאדוש

6 ]() 46018 :6081701808 

 תארקל אצי - 95 תונולח -

 תוברק קחשמ והז :ףרוחה

 .היגטרטסאו

 95 תונולח - =טזסק68מ 11 \/ גץ

 והז .ףרוחה תארקל אצ

 תמחלמ ימימ הסיט רוטלומיס

 .הינשה םלוע|

 תארקל אצי - 5 תונולח - ] 7 0

 בושחה הסיטה רוטלומיס והז ףרגחה

 הז קחשמב .הנשה תאצל דיתעש רתולב

ל ₪ ל 0
 תוברקב ס 16-פאה תא סיטה

41 | 
 +. ו



 \ש 100% לש חוכ הגה

 רבדנש ,קפס ןיאש קחשמ .האירוק ימש לעמ

 ידיתעב הברה וילע

 אצי - 95 תונולח - 591 116%: וז[ (

 עיגמש קחשמה ,יופצכ 1998 תליחתב

 "יב עסמ תרדיסב ןורחאה טרסה תובקיעב

 .םיבכוכ
 אצי - 95  תונולח 160 סת

 תוברק ןונגסב ףסונ קחשמ .298 תליחתב

 .םיללכושמהו םירידאה םיטובורה לש קנעה

 .תומישמ 30 ,םיטובור 4
 תארקל אצי - 95 תונולח - 160 וא התת סז []]
 הרדיסב ישילשה קחשמה ןבומכ והז .ףרוחה

 ידי-לע ולש תויוכזה תשיכר תובקיעבש ,אלא

 שדח קחשמ תוארל םייופצ םתא זורפורקימ
 ירותסימה םשה תלעב היגולונכטב שמתשמה

 .םיילאוטריו תומלוע רוציל דעונה ,א1ז אש

 .ץיקה דוע אצי - .יס.יפ - א-(?סזמ: /\ קסס31ץ תפס

 תוברקה תרדיסב ישילשה קחשמה והז
 םיבר םיקירפ הל השבכש ,היגטרטסאהו

 דוע ףודהל םכילעו 2084 הנשה .םלועב
 .םיריזייח תפקתמ

 ,תפסונ םיקחשמ תינרצי :3[400וחו

 הומל .םילכלכ צלל ,האלג לדמה
 קל העלקנ הרבחה
 םיקחשמ םע םישרמ ןכוד הגיצה איה ,תאז

 .קחשמה יפוסמ לכל

 ןיעמ והז .98 ראורבפ - .יס.יפ - אה

 אופקה םלועב להנתמה ,ינדיע םיצורימ קחשמ

 םתא .תימוטאה םלועה תמחלמ ירחא לש

 .חושקו ריהמ ץורימל םיאצויש ,ברח-יריכש

 תקי הזה קחשמה .64 ודנטנינ - אוז6ת6 (2

 .תולחזמ לש ץורימל םיקירפ העברא

 ,יסיפ - אח]וו 0 [100%6ש 8

 .יקוה קחשמ .ןשייטסיילפו ןרוטאס

 ,64 ודנטנינ - ךצע], (2ט0(87ז080% (ןטס 8

 .יאקירמא לגרודכ קחשמ - ןשייטסיילפ ,.יסיפ

 רבמטפס - 95 תונולחו .יס.יפ -

 לש ןונגסב היגטרטסא קחשמ והז 7

 תשר קחשמל םג תאצל רשפאמה ,5ו₪ווע

 .םיפסונ םירחתמ השולש דגנ

 תובקיעב - ןשייטסיילפ - 38ז1חהח 6 00וה

 הברה .ןמטאב לש הרדיסב יעיברה יטרסה

 קשנ-ילכ שוליב תדובע ,תודיח ,עגמ תוברק

 -טאב רותב קחשל רשפא וליפאו םיינוימיד

 !לריג
 ,.לס.יפ - ₪ַ13ןס: 716 6181ה671ם85 - 86

 רבודמ ,עדוי וניאש ימל .ןשייטסיילפו ןרוטאס
 םיכובמ לש ןונגסב םיפלק קחשמ לש הבסהב
 .בשחמ קחשמל םינוקרדו
 ךכ סיפ - עס 4-/1006 2

 .סירטט
 תוכמ קחשמ .ןשייטסיילפ - מאס סטפ

 35 ,תונוש טבמ תודוקנ םע ידמימ-תלת
 .דועו םיבלש ,ישוק תומר ,תועונת
 תוכמ קחשמ .ןשייטסיילפ - 3ץסגוטס 0
 .תויונחב השעמל רכמנ רבכש ידמימ-תלת

 םאות דוע

 רקיעב החמתמ סקופ :תחסא 068
 היזיולטה תורדסו עונלוקה יטרס תבסהב
 .היזיולטו בשחמ יקחשמל הלש תוחילצמה

 א[סז1ג] אז
 דימ6 /\6ש6מ1₪708 1[01 70
 רבח לש ןכודב גצוהש ,רתויב בושחה קחשמה

 לו ןשייטסיילפל אצי אוהו הנשה רבוטקוא תארקל
 .סאיבוט ןהו'ג חתיפ

 הלילעל ןיא הזה ןונגסב םיקחשמל ,ללכ ךרדב
 בייח וריז-באס :הרצקב התוא רפסנ ,ולדתשה ךכ לכ
 מלאה תפמ ,יוניכב העודי הפמה .ןילואשה לש
 שי הזה שדקמב .תישונא ןיע לכמ יובחה
 .תישונאה הירוטסיהה

 םיחושק םיבירי 30 ,תומלוע הנומש ללוכ קחשמה
 .הרזחבו ףוגה לא חומהמ ןילנרדא תפיט לכ םכל ץיפקי
 יאדכ .תידמימ-תלתו תידמימ-וד הקיפרג לש בוליש םע

 תויונחל עיגי קחשמה .אווטשגע ת
 הזה קחשמה תא םג .64-ודנטנינ

 ה'רבחהו רחאמ לבא .תועמשמ םוש
 קיתע שדקממ השודק הפמ זונגל

 רחא שדקמל ךרדה תא הארמ איהו םיטנ
 תא םידקהל לגוסמש ,ירותסימ ץפח רנ

 יאדוש ,ןשקא דואמ הברהו
 ,המישנ רצוע הארנ קחשמה
 | תונלבסב תצק תוכחל

 ₪1 ן וש

 אצי - ןשייטסיילפו ןרוטאס ,.יס.יפ - (?עסס
 רוביגב רבודמ דואמ עיתפמ ןפואב .1997 ףוסב
 רומאש ,ידמימ-תלת (ןינת) לידוקורק והז .שדח
 ויראמ לש ןונגסב והשמ .לודג בכוכ תויהל
 !קינוסו
 תונולח - 106 5ותוקפסת5: \זג8] פסו 8
 . רומאש קחשמ .97 ץיקב אצי - שוטניקמו 5
 היזיולטה תרדיס לש םסקה תא חיצנהל
 | | ."ןוספמיס תחפשמ" הקילדמה
 ןרוטאס - ןשייטסיילפ - .41:6ח8 ץפ. 0

 תוחוכה בוליש .1997 ףוסב אצי - 95 תנולחו
 הברה .שממ םייסאלק עונלוק יטרס ינש לש
 .הקספה ילב ןשקא

 .- רדושייו הווי"

 .הבושחה ןירותסימה תרדיס - .יסיפ - 6%

 . םיכתמ םלועה לכב םיקירפ .עיגהל תדמוע

 .ילאקס םע תורישי חחושל ולכוי וב עגרל

 .רדלאמו

 יקחשמ תורבחמ תחא :5187ז8 6
 הרבח .םלועב רתויב תוקיתוה בשחמה
 בשחמל |םיקחשמב רקיעב החמתמ
 לע ורחאל .שוטניקמהו .יס.יפה םהבו םייתיבה
 . םיקחשמ רוציל תוינכותמ הב הרזח הרבחה
 "רתו* וגצוה הכורעתב .היזיולטה יפוסמל
 .םיקחשמהמ קלח .םינוש םיקחשמ םישולשמ

 .,תומכה ללגב .תויונחב גישהל ןתינ רבכ

 . םש דיל םייתש וא הלימ קר םימעפל יתבתכ
 . .קחשמה

 "םע הסיט רוטלומיס .97 ינוי - 516778 זס 1

 1 .דחוימב תקייודמ הקיפרג

 - קחשמ .97 ינוי - (כ2טזק0% 2: 121666 [265וגםע

 = ןליכב ול ופיצ םיבר םיקירפש ,היגטרטסא

 :קחורמ בכוכב תובשיתה םיקהל םכילע .םייניע

 | .םמושו

 .":םינוקרדו םיכובמ קחשמ .97 ינוי - זוז
 4 יש ו הלועפ קחשמ .97 טסוגוא - <

 = ךלהמב .טנרטניאה ךרד םג תויורחתל דעונש

 .ל 2 םהידימ םייובש ליצהל םכילע קחשמה

 ה .םירזייח

 הסיט רוטלומיס .97 רבמטפס - ₪60 370 []

 :תשמה .הנושארה םלועה-תמחלמ ימימ
 כז ,םינש רפסמ ינפל אציש ,ןושארה
 | .ההובגה ותוכיא לע םיבר םיסרפב

 * 40 םעא2לו\
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 ךרד קחשמל תויורשפא ללוכ תיאקירמאה םיחרזאה תמחלמ לע ססובמה היגו רטסא קחשמ .97 רבמטפס - 60911 גז 0

 .97 רבמטפס - 1260

 שארב-שאר קחשמל טנרטניאה רד
 - ךג6 1088 6 סמוה6ת1 :12188 ?וםס3] 3כ
 .לובניפ קחשמ .97 רבוטקוא
 97 רבוטקוא - 5028 00 ₪030 0
 רבד .תויאשמ יצורימ קחשמ

 עצבתי גורידה .םירחא םינקחשל סחיב םכלוש

 .טנרטניאה ךרד

 קחשמה .97 רבוטקוא - 1/0765 0 6
 תריוואב קחשמ .םידרולה תרדיסב ישילשה
 ,םימסוק ,םייוקיש ,םימסק םע םייניבה-ימו
 .דועו םיינוימד םירוצו

 [-זסמו 486 5018: -00108|] זס '8

 לגרודכ קחשמ .97 רבוטקוא -

 .יאקירמא
 [זסמ| 2886 5קסז) ךזסקמע

 קחשמ .97 רבוטקוא - ואש

 !םיגד גיד לש
 .97 רבוטקוא - א-תוקושמ

 לש ףסונ םיסוטמ רוטלומיס
 לא םכתא חקולה ,הרייס
 .הינשה םלועה  תמחלמ

 םדקתהל ולכות הזה קחשמב

 תונשל ...וא הירוטסיהה םע-
 .התוא
 - 620681 1סז 62107: כזהק0ת וו

 ?ךלמה תא חצר ימ .97 רבמבונ

 ,דמימ-תלת |תואקתפרה קחשמ
 םיקירפ הנומש דע קחשל רשפאמה

 .טנרטניאה ךרד
 .1997 רבמבונ - ק0]ו06 000686: 8/1 2

 תדחוימה הדיחיה דסימ ,סטייג ליראד

 .הרייסל ץעיל ךישממ רורטב המחולל
 המישמ תרדיסב ףסונ קחשמ ,האצותה

 וצלאת םהב תומישמ 15 םע תיתרטשמ

 .םינכוסמ םיטסירורט לסחל
 .1997 רבמבונ - תגזוהפוספס 3: תטסטת6 \5

 תרדיס ...םדוקה קרפה ירחא הנש םייתאמ
 אה ראשה ןיב !תרזוח הבושחה םיקחשמה
 ,תותשר ,םדומ ךרד קחשמל תורשפא תללוכ

 .דועו טנרטניא
 ןיינעמ הלועפ קחשמ .97 רבמבונ - 3-6
 דחא והז .קזח ידמימ-תלת עונמ םע רתויב

 .קזח סופתי ,יתעדלש ,םיקחשמה
 רבמצד - אומע'פ (טס86 [838א 1 וטו

 איצוהל תורשפאה לע תרתוומ אל הרייס .7

 קחשמ לש בוליש 7 |
 םינקחש 16 רבחל רשפאמ .הלועפו םידיקפת

 ,ןיינעמה

 גורידה לש ,תימלוע הלבט לולכי קחשמהש

 | כשהנשה 1: זיטקכט

 תישעתב רתויב תיסאלקה הרדיסב ףסונ קרפ
 !בשחמה יקחשמ

 החמתמה הגס לש תב תרבח 8%
 רובע םידחוימ םיקחשמו .יס.יפ יקחשמ רוציב

 תושדח קזבמ
 אל ,תולודגה תויפיצה תורמל י

 וחרטש ,םיחמומה לכ .או2-ה תא וניאר

 רישכמהש םינעוט ,הכורעתה ךלהמב ןייארתהל

 'תמ םצעב
 אוהשכ ןמהגמ לש ןושארה קחשמה אוה ,או6טהו4ה טס

 לש ירישעה ותדלוה-םוי דובכל אצי קחשמה !אלמ דמימ-תלתב

 יזשייטסיילפל אצי קחשמה .לזרבה שיא

 יפ5 תונולחל \וזס%א לש הסריגה תא הגיצה /\ (:(:|:\וזהו

 ו

 דחא קחשמ קר ללוכה רישכמב רבודמ !ולש דיינ קחשמ רציית איהש

 .ודנטנינ לש וא הגס לש םידיינה םיפוסמל הסריגב אלו

 לע םכסהה .קויד לש אבה קחשמה היהי [כוו%6 אט\שהה 1 סזט\טז"] *

 .תיפוס םתחנ קחשמה תצפהו חותיפ

 51 לש הילע שיש ,רסמנ הכורעתה ךלהמב ךרענש ,דחוימ סנכב +

 ו

 תנשל האוושהב לודיג והז !רלוד דראילימ 5 לש יוושב

 שממ תורבח דואמ טעמ ,תאז תורמל 5

 .ףסכ תוחיוורמ
 לע רבדל וליחתה !וטוק|א; לש ןכודב *

 .1298-ב אציש ,[260001 1

 םיקחשמ רתא המיקה הנורחאל .טנרטניאה

 הרבחה ,הכורעתב .34541 ארקנה דחוימ

 ובצויש םישדחה םיקחשמהמ המכ הגיצה

 .םיקחשמה רתאב

 תוביטח שולשמ תבכרומ וז הרבח :0

 לש םיקחשמ וגצוה הכורעתב .תונוש חותיפ

 ףוסמ היה 320כ-ה ,רוכזכ .תודיחיה תשולש לכ

 הרבחה םויכ .ךעד טושפש ,רידא היזיולט

 ,טנרטניאה רובע םיקחשמ חותיפב תדקמתמ

 "ה ללוכ ,קחשמה יפוסמ לכו םייתיב םיבשחמ

 .3:כ0-ה לש שרויה םצעב אוהש ,ינדיתעה \2

 קחשמ והז .ןשייטסיילפו .יס.יפ - .\וההצ א[6ה

 ןתוא תובוב לש הרוצב יונבה ,היגטרטסא
 םיקחשמ ריכזמ .הכרעמה הדשב ביצהל ךירצ
 .בושחימה ןדיע םורטמ
 קחשמ .יס.יפ טנרטניא -  אוטחשוגת 9
 םישלוגל קרו ךא | דעוימה | םידיקפת
 תונהל ןתינו ליעפ רבכ קחשמה .טנרטניאב
 .עובק ישדוח םולשת תרומת ונממ
 ףסונ קחשמ .יס.יפ - אוושו הת א[גקוש ]
 םויכ) שא שטח (6סומקטשמק לש תרדיסב
 תואמ ללוכ קחשמה .(3120) לש חותיפ תדיחי
 הברהו םיכובמ ,תוצלפמ תורשע ,תומישמ
 .ןוימיד

 קחשמ | .ןשייטסיילפו .יס.פ - /קזופומש
 ןשקאו היגטרטסא לש בוליש םע ,המחלמ
 .רתויב ללכושמ קנט ךותמ
 !ן6חססג סו א[ופהו גת₪ \1געוט 11: 76 רסס 0[
 קסידב רבודמ השעמל .יס.יפ - [.0ְץּגְווְצ
 .הנשכ ינפלמ חילצמה קחשמל תומישמ
 בוליש .יס.יפ - ₪6טוטמנ \4(ג ס[ (ם6 [-81!טמ

 ןונגסב תויריו ןשקא ,ינוידברעדמ תלילע לש
 .זכססחו לש

 קחשמ והז .יסיפ - 1מוזש [כסמוגומ

 לש ןונגסב ,ףסונ ינדיתע המחלמ

 היגטרטסא ןיב בלשמה ,(!טזופומש
 יפוא םע קחשמ והז .המחלמו

 !קתרמ ינדיתע
 - \צס6 <(" תוקוסתפהוק 5 סומפ

 החנז אל 300 תרבח ,ןכ .או2

 .א(2  דיתעה רישכמ תא
 קחשמ גצוה הכורעתב
 אוהשכ ,המישנ רצוע םיצורימ
 טיב-64 ףוסמ יבג לע לעופ

 :איה הלודגה הלאשה .יתימא

 תוכירצ ודנטנינו ינוס םאה

 ?שושחל

 םע קנע תרבח :464!עו!5ןסח

 פי - ,תירבה-תוצראב | םיפינס

 החמתמ .הילרטסואו הילגנא

 .םימייקה םיפוסמה לכל םיקחשמב

 תונולח - 81000 (כהוסח- [ 00840 01 אם

 האצי רבכ קחשמה תסריג .97 ץיק - 5

 תואקתפרה ןיב בלשמ קחשמה .ןשייטסיילפל

 ואידיו יעטק ללוכ .םידיקפת קחשמ ןיבל

 .םימישרמ

 תונולח - סגז% סופת: דה6 [-טוטז6 01 גז

 לכל דעוימו ץראב םג רבכ רכמנ קחשמה 5

 בר  קחשמ והז | היגטרטסאה יבבוח

 .םישמתשמ

 קחשמב .97 ויתס - 95 תונולח - 68

 והזש ,םינעוטה שי .דבכ טובורב םיטלוש םתא

 100 שה זתוסץ לש שרויה

 הלימ לכ .97 טסוגוא - 95 תונולח - 116א6מ ]1

 יתרתוימ היהת תפסונ
| 

 קח

 קהשמ והז .97 ץיק - 5 תונולח - 1%61%(סזהו

 בלומה טנרטניש
 ןמזב היגטרטסאו

 ןשקא



 , .יתימא

 95 תונולח - 50ז680:ת 6 ()עסז =טזסמש

 םכתא ריזחיש ,המחלמ רוטלומיס .97 ויתס -

 .הינשה םלועה-תמחלמ ימיל

 קחשמ והז .1998 תליחת - 5 תונולח - ות

 00886 לש עונמה לע ססובמה הלועפ

 הרכש הלשממה וב דיתעב שחרתמ קחשמה

 .האוגה עשפב ומחליש ידכ םידחוימ םינכוס

 והז .97 ץיק - .יִסיַפ - 1שעומ86ח 8 (08%6ש

 קחשמ | .616016%8-ל ךשמהה קחשמ

 .לודג תואקתפרה

 .ןשייטסיילפו ןרוטאס ,95 תונולח - 686 ]1

 .ידמל תרתוימ הלימ לכ .בוש

 ויתס - 95 תונולח - 701% 6 1

 דמוע תיתדגאה הרדיסב ינימשה קחשמה 7

 ול םיכחמ רבכ םיבר םיקירפ ,יתעדל .עיגהל

 .חור רצוקב

 קחשמ .97 ויתס - ןשייטסיילפ - כץ

 .הביהרמ תידמימ-תלת הביבסב םישרמ הלועפ

 תרבח לש שדח יפרג עונמ לע ססובמ קחשמה

 ./\ וע וסה

 - 04 3: ם6שץסתחש 6 ןטתפש

 קחשמה .97 ותס - ןשייטסיילפ

 דימת הריכזמש הרדיסב ישילשה

 .בורקב עיגת סנו'ג הנאידניא תא

 םיקחשמה דחא היהי לופטיפ

 ןשייטסיילפה לש | םיבושחה

 .הזה ויתסב
 - (6לזּת6ַ ךסטז גסות 8

 .97  ץתס - | ןשייטסיילפ

 ןקחשל ביהלמ םיצורימ קחשמ

 תורשפא םע העברא דע דחא

 תורחתל םירישכמ ינש רבחל

 !יהקזח שממ

 תחא דוע :=!601זסחו6 5

 רתויב תובושחה תורבחהמ

 יתיבה רודיבה תיישעתב

 םויכ תללוכ וז הרבח .בשחוממה

 השיכרה) א[גאופ ומכ תורבח הכותב

 .דועו ₪ט]ווץספ ,(0כהשומ ,(שדוחה התשענ

 .97 ינוי - 95 תונולח - 1(688) 11טמזטז א ו||טז

 .דחוימב םישרמ תוללוצ רוטלומיס והז

 ןשייטסיילפ - .1טזגפפוס גזא: 76 1.0% \\סמ₪

 הז ןויליגב תדרפנ הבתכל וגלד .97 ויתס -

 !ושממ

 דוע .97 ויתס - ןשייטסיילפ - !צוטטוסהז 6

 .האירוק תורעי לעמ הבושח הפיקת תמישמ
 םיקוסמה תורדיסמ תחאל ךייש קחשמה
 .רתויב תוחילצמה

 דואמ הלדג וז הרבח :51005 !ח(ז 6
 הרבחה .המצעמל הכפהו תונורחאה הינשב

 ונתחמשל .םיבר םיקחשמ תקוושמו תחתפמ

 .ץראל םג םיעיגמ היקחשמ בור הברה

 רוטלומיס .97 ויתס - .יס.יפ - ("טח(וזחה6 או|

 דו זס 4

 תורשפא ללוכ .הינשה םלועה תמחלמ לש

 .19ח.%6 תועצמאב טנרטניא קחשמל

 היגטרטסא קחשמ .יִס.יִפ - (:0תף0008% זו

 לע ץראה רודכב םחלהל םכל רשפאמה ,ןיינעמ

 .קדצ

 תושדח קזבמ
 קסיד הכורעתב הגיצה [מאו| +

 חפנב קסידה .םיאשינ םיבשחמל דחוימ

 ..דבלב הגי'ג 5 לש

 תנכתל תרשפאמה ,תניינעמ תידי הגיצה קטיאס תרבח +

 .םידוקרב לש יטפוא ארוק תועצמאב םכלש םיקחשמ תא

 םיבר םיקחשמל םיסיטרכ םע העיגמ ,ץ(6* [238\ תארקנש תידיה

 טנרטניאהמ םידוקרב יצבוק דירוהל םכל תרשפאמה ,הנכות םע

 !תיבב םסיפדהלו

 .ודטנינל םג .יס.יפל הלש חילצמה טמחשה קחשמ תא איצות סוטיט *

 ינשה קחשמה אצי ליבקמב .צוזוטג] 606% 64 ארקי אוה םש .4

 .יס.יפל הרדיסב
 64 ודנטנינה לש הלופכה תידיב ךמות 001ז0₪ 64 *

 יג ירי יה
 יז תרבח לש םיסוטמ יצורימ קחשמ - זגטס /\וז ₪06 *

 .ןשייטסיילפל אצי קחשמה
 ןשייטסיילפ ,.יס.יפל /\שוטג 16חחוא תא איצות ןילמרג *

 ו ייג
 ךשמה קחשמ לע תדבוע שתו 17 *

 ,\/ סותנפ ל

 - ןשייטסיילפו .יס.יפ - 12681ם1זגק [כטתַקססה
 לע ססובמה הלועפו תואקתפרה קחשמ
 .ןוטסגניויל ןאי לש היזטנפ ירפס תרדיס

 .ןשייטסיילפו ןרוטאס -  תושווחא
 ץיריש ,לודג ידמימ-תלת הלועפ קחשמ
 ...םירודזורפ דואמ הברהב םכתא
 .שוטניקמו .יס.יפ - 1ץוחַש אוק ומז8 2
 םיקירפ 16-ל רשפאמה ,םיקוסמ רוטלומיס
 !םדומו תשר ךרד שארב-שאר תומישמל תאצל
 יעוצקמ םיקוסמ סייט ידי-לע חתופ קחשמה
 .ץרפמה תמחלמב רבע לעבו
 םע ,ףסונ היזטנפ קחשמ .יס.יפ - 1י0זאאא6ח

 תומוקמ ,םימדק ,תוצלפמ ,תויומד תורשע
 .המודכו
 הסיט רוטלומיס .יס.יפ - 1סוהו 511186 וז

 םישידחה הפיקתה יסוטמ בטימ תא ואצמת וב
 ונלצא ללוכ תוינוימיד תומישמה .רתויב

 ךרד ריווא תוברקל רשפאמ .ןוכיתה חרזמב

 .םדומה
 קחשמ והז .ןשייטסיילפו ןרוטאס - אומ
 ואידיוה תונוכמב לבוקמה ןונגסב תוכמ

 ,םסק ישחל ,תועונת הברה וב שי .תולודגה

 .הלילע וליפאו קשנ-ילכ
 היגטרטסאו המחלמ קחשמ .יס.יפ - 6

 קבאמל ,המחלמל ,ריע לוהינ ןיב בלשמה

 .םייניבה-ימי תריוואב לכהו השק הפיגמב

 םיקוסמ רוטלומיס .יס.יפ - 16%:; 6

 .י'צאפאה יקוסמ תסייטמ קלחכ םעפה ,ףסונ
 ןשייטסיילפו ןרוטאס ,.יס.יפ - 0115 ₪8106ז 2

 המ ןיא !םתס !הזה קחשמה לע םתעמש -

 .עגרכ םילימ ףיסוהל

 םכילע הזה קחשמב .יס.יפ - 50066 5

 .תיילוג םשב קנע טובורב םחלהל

 רוטלומיס - .יס.יפ - =1ו8ג1 11ח]:ה1160 2

 תרצוע הקיפרג םע ,ביהרמ הסיט

 הכזש ,קחשמל ךשמה .המישנ

 .ההובגה ותוכיא לע םיבר םיסרפב
 קחשמ .יס.יפ - ך'6 287א

 ססובמה ימיניב-ימי תואקתפרה
 רשפאמה ידמימ 6 עונמ לע
 הלילע ,טלחומ העונת שפוח

 .קחשמ דואמ הברהו הקזח

 הגיצה וז הרבח :!ח+6ק|ֶע
 םיניינעמ דואמ םיקחשמ המכ
 .םינושה םיפוסמל

 297 רבמבונ - .יס.יפ - א.א 2
 .חילצמה המחלה קחשמל ךשמה

 - ןשייטסיילפו ןרוטאס - ווב 9

 רצויה תיבמ ףרוטמ קחשמ .97 ףוס
 .₪3ז1םועסתה 11 לש

 - =ג1ןסטו: /\ 051 7צטס!68ז 6 טז6

 .ןיינעמ םידיקפת קחשמ .שוטניקמו .יס יפ

 . ןוטיייטסיילפ - [/0ז80600ם ₪68]ת:

 העבראל רשפאמה ,המיחלו תוכמ קחשמ .97 ףוס
 .ברקה תריז לא תולעל םימילא םיסופיט
 קחשמ .97 ףוס - .יס.יפ - [כ16 ₪ֶצ ד'ה6 פס
 .ידמימ-תלת תוברק
 ,המייא קחשמ - (21 [ושה 86 גז

 יבשחמ-יקחשמ ינמא המכ ידי-לע חתופמה

 ,הריעצ םיקחשמ תרבח 00% 5+סזזחה
 םיקחשמ יחתפמ המכ הכותב תזכרמש
 שיאה ,ורמור ןהו'ג םשארב ,םיקיתוו םיסונמ
 | .כססתו תא איצמהש

 וס - הס"פ -  כגואגוגחג
/ 

 ו . ה .77

 | הסר הרבחב ורמור ןהו'ג לש ןושארה
 - איצמהש םדאה אוה ורמור .10מ 51סזזה

 - תא חקול הזה | !כססזה | | ה קחשמה !שכ
 האקתפרהל םכ



 \הרשהז 9

 .סדייאה תלחמל אפרמ תאיצמל ךרדב
 קחשמ 1998 עצמא - .יס.יפ - /\ת טז

 קחשמ .1998 עצמא - .יס.יפ - 120 קס!
 .ידמל םישרמ הארנש ,ידמימ-תלת היגטרטסא

 תרבח :!.15./0685 =? 3וח
 הברהל תיארחא סאקול 'גרו'ג לש םיקחשמה
 -עדמה ןמא לש ויטרס תובקיעב םיקחשמ

 .ינוידיב
 - 95 תונולח - 1661 א םושהו: 1247% [סז6 [][
 ללוכ ,םיפצמ םיבר ול הלועפ קחשמ .97 ץיק

 יטרס לע ססובמ .תשר קחשמל תויורשפא
 ."םיבכוכה תמחלמ"

 .97 ץיק - 95 תונולח - 5187 \\/ גז 606|!וסח
 לש ו"טרס לע ססובמה ,ףסונ רוטלומיס

 .סאקול
 - 95 תונולח - 1716 (-טעפ6 01 א[0מ86ע 19286 "

 יקחשמ לש ישילשה קרפה .97 יתס

 ."םיפוקה יא" לש תואקתפרהה

 ולתס - 95 תונולח - 540038 0[ 106 תוסס

 אציש הזל דואמ המוד ,הלועפ קחשמ .97

 .64-ונדטנינל הנורחאל

 - ןשייטסיילפו ןרוטאס - 116ת0'% 08

 ססובמה תואקתפרה קחשמ .תויונחב וישכע

 ,לתעידי בטימל .סלוקרה ,יגולותימה רוביגה לע

 .לימה קראמ ומכ םימסרופמ

 \\ות8 6018167 | ו
 וז הרדיס .םיקחשמה םלועב שודיחה תא דימת הלמיס \/וחפ 6 תות 2

 הזה ם"ה םצע דע רכמנ הרדיסב יעיברה קחשמה .םלועה לכב םיקירפ הקתיר

 םגו ואידיו יעטק ,רוביד וללכש םינושארה םיקחשמה דחא היה אוה .תובר תויונחב

 ,םיקחשמה דחא והז .דחא רוטילקתמ רתוי שרדש ,םינושארה םיקחשמה דחא היה

 ו עונלוק" חנומה תא ועבתש

 שהה .ולאה תודבועה לכל 1

 שממ עונלוק ינקחש ובכיכ קחשמבש ,הבושח הדבוע 6 ו לכ

 יינסיד לש שדחה טרסל קחשמה ןיב רשק ןיא
 :./!!6ז0501( 5
 םיקחשמב ןבומכ החמתמ טפוסורקימ 2

 רתאב תכמות הדיחיה ,ףסונב .95 תונו ח
 טפוסורקימ לש | שארב"שארה יקחשמ
 [ה(6זמס| - (28מגומש 20ת6-ה | טנרטניאב
 םתוא .םיבר תשר"יקחשמ הגיצה טפוסורקימ
 ,ללכב .הרבחה לש רתאה ךרד קחשל ולכות
 םילודגה דחא היה טפוסורקימ לש ןכודה
 .הכורעתב םימישרמהו
 קחשמ .97 ויתס - א[וססאס(\ 88%8608]]| 2
 .סיסב רודכ
 קחשמל ךשמה .97 ויתס - 0% ( יס 1 2
 .תוקזח תשר תויורשפא ללוכ חילצמה המחלמה
 היגטרטסא קחשמ .97 ויתס - /\ָקס 01 וו 5
 ינחורה באה תא םיווהמ םתא וב ןיינעמ
 ינפלמ ,חרקה תפוקתמ טבש לש ליבומהו
 .הנש םיפלא-תרשע
 - הוס( הותחו6ה| 6%: 116 2216 6 :01[טסווסמ

 לש רצויה תיבמ םיקחשמ תכרע .97 ץיק
 יסקלא יסורה ןעדמה אוה ,ידגאה סירטטה
 !םירכממו םינטק םיקחשמ הרשע .בונטי'גפ
 רמשנש ,רתויב ידוחי רצומ .]כושטסו תתעומט
 .הכורעתל דע לודג דוסב

 םיקחשמה תדיחי

 :פומחסה 8 567005+0[ 6
 .םלועב תוחילצמה תורבחה תחאל רזומ םש

 לש הצפהו קווישב רקיעב תדקמתמ הרבחה

 .תודמולו םיקחשמ
 תונולח - [כסט]48 /408₪18 5191%גו1ק ו

 תא םירכוז אל יאדו םתא .97 רבוטקוא - 5

 16 תווסגתואס< (2₪166 +0 %ג06 קחשמה

 תואקתפרהה יקחשממ דחא היה הז .(8[029אץ

 קשממ לע ססובמ ,םלועב םינושארה

 לש ורפס לע ססובמה דבלב ילאוטסקט

 ףסונ קחשמ עיגמ ,וישכע .סמאדא סאלגוד

 יהקיפרגה בטימ םע ,םעפהו יסאלק רפס יפ-לע

 95 תונולח - 81/88 דא 6 גסוהומ'פ ( וה

 תא הרבש הרדיסב יעיברה קחשמב העק

 תניפסב ךרדומ רויס .97 רבמטפס - שוטניקמו
 יזיירפרטנא ללחה
 - < ךאתא [הוסוגסוטט תסעטט
 97 רבוטקוא -  שוטניקמו 5 תונולח
 תללוכה ,םיבכוכ-ןיב עסמ לש הידפולקיצנאה
 המ לכ תאו ואידיו יעטק תואמ ,תונומת יפלא
 יטרס היזיולטה תורדס לע תעדל םתיצרש
 .קנעה תרדיס לש עונלוקה

 םיקחשמ איצוהל הברמ וז הרבח :
 זג הנתנ הנורחאל .םינושה היזיולטה יפוסל
 וז הרבח .שוטניקמו .יס.יפ יקחשמ רוציב

 !ותמ אל טיב 16-ה יפוסמש ,ןיידע ונל החיכומ
 ואי אושס/\ע(\א צצ, צא( \סזה6 1סוטז

 יבכוכ לכ .97 ףוס - 64-ודנטנינו ןשייטסיילפ -
 ./ עדה
 - .יס.יפו ןשייטסיילפ - 885% /1ה5וס0זפ 90

 !םיגד גיד קחשמ .97 רבמבונ

 תוכמ קחשמ .97 רבמטפס - ןשייטסיילפ - \'%.

 .ידמימ-תלת

 .פ7 רבוטקוא - ןשייטסיילפ - םזגטס גז 6

 .עורפ םיצורימ קחשמ

 רבוטקוא - ןשייטסיילפ - (גסבז :ם 16 56]]

 םיטרס תרדיס לע ססובמה קחשמ 7

 קחשמ היהי הז .ןפיב החילצמ םירייוצמ

 .ידמימ-תלת תוירי

 8 רנמפואוסא \/ סז!6 טה תשה 1 0 ( אתוס

 קוושי - ןשייטסיילפו ודנטנינ-רפוס .יסיפ -

 .(גנילואב) תרודכ קחשמ 8 תנשב

 - רגדטנינ-רפוסו ביירדהגמ - 10665 א1 8

 ..לאקירמא לגרודכ .97 רבמטפס

 - רנדטנינ"רפוסו ביירדהגמ - אפה 16 8

 יא 84 -ה תגילמ לסרודכ 7 רבוטקוא

 - רנדטנינירפוסו ב"רדהגמ - אע] 8

 .יקוהה תגיל .97 רבוטקוא

 - זה 76 6030 0 \/ס]6 טק 506007 8

 םתייה אלש ,רישכמ דוע יפ7 רבוטקוא - יוב-םייג

 אלו םישדח םיקחשמ דוע ול ואציש םינימאמ

 'ל8 תפרצב םלועה תופילא לש ,םתס

 - - ןשייטסיילפו .יס יפ - די התא 13[

 | . ססובמה המייא קחשמ .1998-ב והשיתמ

 יררמצמ דואמ תויהל ךירצ .גניק ןפטס לש רפס

ה101+31תַהר6ח+
 הרבח :\)ם\ 8% =

 5 הקראת |

 היהי אל אוה .ריילבמ דרפהל וצלאת ,ישימחה קחשמב ,םעפהש ,הבוצעה העתפהה

 .יטראליק ,ןבומכ ?קחשמב היהי ןכ ימ .ןאכ

 רוזחי קחשמה ,םיחתפמה ירבדל .95 תונולח תביבסב לועפל דעונ שדחה קחשמה

 .םימישרמ ואידיו יעטקל יתוכיא קחשמ ןיב בוליש לש הבוטה תרוסמל



 ןשייטסיילפל אוןנא

 ויה היקחשממ המכ .החילצמ דואמ תיתפרצ

 .אגעווּגמ ,לשמל .םיירטסיה שממ םיטיהל

 ל7 ויתס - 64 ודנטנינו .יס.יפ - דיסמו6 זס

 םג אצי הזה קחשמה ,בל-ומיש .98 ביבאו

 הלועפ קחשמ לש בוליש והז !כש תסריגב

 .תואקתפרהו

 םיבלש דוע .97 ץיק - .יס.יפ - גץ ח 8

 טנרטניאה ךרד קחשמל תורשפא םגו ןמיירל

 !םיבלש ךרוע םגו

 - 64 ודנטנינ - 1 016 ס5וווסת 4

 1 הלומרופה יצורימ תנוע .97 ץיק

 .64-ודנטנינל עיגמ 1996 תנש לש

 ויתס - .יס.יפ - /] גטותפ פוחו

 יבג-לע אציש קחשמ דוע 7

 ללוכ קחשמה !שכצמ רוטילקת

 4 ,םילולסמ 16 ,תוינוכמ 2

 םיגהנ 8 ,שארב-שאר םיגהנ

 .טנרטניאה ךרדו שארב-שאר

 ויתס - .יס.יפ - \צסה6 פס

 ,תוצובק 358 ללוכה קחשמ 7

 ,קחשמ יבצמ 5 ,םינקחש 0
 תויוז 3 ,תונוש ישוק תומר
 / .דועו םוליצ
 ןשייטסיילפ - \וצוש אטוחש
 ךרעיש ץורימ .97 ויתס - ןרוטאסו
 -לע טלשנ םלועה רשאכ ,3001 תנשב
 םיצורימ ללוכ קחשמה .לע-יבשחמ ידי
 .תוברקו
 קחשמ דועו .98 ביבא - .יסיפ - קס 2
 סיטיש ,ריהמ םיצורימ קחשמ והז !כי/כ-ל
 .תחא-תבב ךסמה לע םכמ הנומש

 לש לודגה טיהלה :6/519ו טעה חו 65
 -ה לע וכרד תא לחהש ,(0/8א אוה הרבחה
 םיקחשמ המכ דוע שי הרבחל לבא 300
 .הכורעתב םג וגצוהש ,םיקתרמ
 הלועפ קחשמ - אטו וט 1
 שפוח רשפאמה ,ידמימ"תלת תואקתפרהו
 םיסותימ אלמ קחשמה .אלמ | העונת
 ,םד ,ודוו תוחוכ ,תולפת תונומא ,םיירותסימ
 .דועו םיפושיכ
 יס.יפו ןשייטסיילפ - 65%: הוטו \ווט 0%
 לטסירק לש ביבחה ןינתה .97 רבמבונ -
 םיפסונ םיפוסמל וכרד תא השוע סקימוייד

 !ויראמ לע םגו קינוס לע םג בטיה םייאמו

 - .ס.יפו ןשייטסיילפ |

 קחשמ דועב רבודמש ,קפס ןיא .ל7 רבמבונ

 .ול םיכחמ םיברש ךשמה

 ג ת66תוסהווגתו 2

 המכל תיארחא וז הרבח 60

 לש םעפ-יא רתויב םיבושחה םיקחשמהמ

 םירמוא רשאכ .בשחמה יקחשמ תילישעת

 םחול" המישנ התואב | םירמוא םוקפק

 .דועו "ןמהגמ" ,"בוחרה

 וזה הרדיסב םיקחשמ השולש - 6( ו

 511666 "180161 11 60116000 .הכורעתב וגצוה

 517001 ['1פתוסז .ןשייטסיילפלו ןרוטאסל אצי

 םוקפק ,ףסונב .ןשייטסיילפל קר אצי א 5

 יכרוע ןיב הלש תיתרוסמה תורחתה תא הכרע

 .817061 1180101 111 לע םיאקירמאה םינותיעה

 .ןשייטסיילפ - ₪65106ת1 | [כוז001סז'8 (

 .הזה שקובמ דואמה קחשמל תפסונ הסריג

 םגו יסיפל םג עיגי ירוקמה קחשמה ,בורקב
 םתוא וניאר רבכ ונחנאש ,ןבומכ .ןרוטאסל
 ...הלועפב
 .ןשייטסיילפו ןרוטאס - אגו 8
 תשומדה לע ססובמ ,ףסונ תוכמ קחשמ
 .לווראמ תרבח לש סקימוקה תורבוחמ
 ובהאי דואמ דואמ םכמ םיברש קחשמב ,ןרוטאסל בוש ,רזוח םוינטיטה שיא .ןרוטאס - \וסק8 א[גת 4

 א תרדיס םהבו םיחילצמ טרופס יקחשמ המכ האיצוה איה תונורחאה םינשב .היזיולט יקחשמב החמתמ וז ₪ הרבה סה

 6. ןכ11:3115הו

 םלעתהל רשפא"-יא ,ינש דצמ .1ה דדוס 6

 ניקחשמו (הלוקרד) הינאולטסק תרדיסמ

 ללכ ימאנוק לש ןכודה .הרבחה לש םירחא

 ריביהלמ םיקחשמ הברהו תועתפה רפסמ

 ..ןאכ ריכזנ אלש
 ושילטסיילפ - ןאגַפּגתס %/ומוטז 0 ץחו

 ילדי אל ילוא הזה קחשמה .64"ודנטנינו

 בע ףרוחה תדאיפילואב רבודמ יכ םכתא

 יקס ,יקוה ומכ םיריהמ טרופס יפנע

 דועו תולחזמ יצורמ ,השלגמ תוציפק

 +4למה ןויכיזה םע םיהדמ קחשמ והז
 ןרוחב ךרעתש הדאיפמילואה לש ז םייתנל

88. 

 ןשייטסיילפ -  א[604| 697
 וב םיסקמ הלועפ קחשמ

 תיניערג האוש עונמל םכילע

 חוירי ,תוברק ,םיפדרמ ללוכ
 זואמ םינווגמ םיעקר לע דועו

 תחמ" ומכ יעונלוק ןונגסבו או
 ."ת"חל
 קחשמ - ?0ע 70 %9א8
 ןוסאל ךירצ וב תומרופטלפ
 לע | םתוא | קורזלו םיצפח
 קומחל ,ץופקל ,ץורל ,םיביואה
 .דועו תודוכלממ
 ןטייטסיילפ - ךצמ/\ [מ 106 2006 8

 תוכישממ רחא םלועמ לסרודכה
 ימאנוק א; אל שדחה קחשמהש ,החיטבמ

 ₪ . ןשייטסיילפ - אןו0 מוקמו טת

 יהוז .97 ןאיִדיו תונוכמ קחשמ לש הבסה
 חילצמ דואמ א ללוכ קחשמה .ימאנוק לש

 כ הנוכמה קחשמ לש םיקילדמה לכ ת |
 יצורימ לו
 לש

 8 יתובוחר ךרואל שארב-שאר
 היקוט 7% < מר  אקווד ,הבזכאה הברמל
 אל הזה קח ,,ינ אל ימאנוק !הכורעתב גצוה
 הטלהה תא הל יוגיצהל אל ,הרזומה

 םי ב ת - י ְי ==

 -- 8 תואמ-שמחמ הלעמל
 הרבחב '727% ב ךומעל קיפסהל ידכ וזה
 לש ררחסמ 237" | ,,תוכיא םיקחשמ ו

 םייפרג 0?" = ךחוימ : ונמ ,ב םיקזח םיידמימ-תלת



- 

== 

 הר חה |ןחחהה | הא הר א---הייירו וה ההר החקר ממה הקמה א עבה ו רה ד

 הלועפ קחשמ .97 ףוס - 95 תונולח - ( 0

 קוסמ ךותמ תומישמ 35  ללוכה
 .םיעושופ תויפונכ ירחא םיפדרמ להנמה יתרטש

 קחשמ .97 ינוי - 95 תונולח - סח |
 החילצמה 1 הלומרופ יצורימ תֶרְדיִסל ומ

 .סיסונגיסמ "
 קחשמ .97 ףוס - ןשייטסיילפ - 6010 "9

 וב ועקשוהש קחשמ .תיללח ךותמ ,ינדיתע חוה
 .ואידיוהו הקיפרגה יעטקב רקיעב םיצמאמ הו
 תליחת - 95 תונולחו ןשייטסיילפ - 0%

 איצמהה ידי-לע חתופש ,םיצורימ קחטמ
 -טקס ןיעמ-לע להנתמ ץורימה 6 ל
 .חטשה ינפ לעמ ףחרל לגוסמ ,ינדיתע ד

 - ןשייטסיילפו 95 תונולח - 500% ו

 םיעקר לע להנתמה ףסונ תוירי קחשמ סל וס

 .תונוש תוצלפמ םע ,םיינומד

 ףוס - ןשייטסיילפו 95 תונולח - וז

 תודיח בלשמה ,ימי הלועפ קחשמ 7

 .היגטרֶטסֶאְ
 .1998 תליחת - 95 תונולחו ןשייטסיילפ - ג

 קחשמה רוביג .עשעשמ תומרופטלפ קחטמ וה

 שבא לש ןמזה תנוכמ תא הסנמש .דל או

 1778668 תרבח ידי לע חתופ קחשמה .ןעדמה

 עוצעצ" ומכ םיקחשמל תיארחא התיהש ,זג₪
 .ינסיד תיבמ "הינאמ יקימ"ו "רופיס לט
 ףוס - ןשייטסיילפו 95 תונולח - 6

 הארנכ הזה תואקתפרה קחשמ לש ןויערה 7

 םתא הזה קחשמב .םכירוה לע ביבח היהי אל
 .וגאקיש ריעל עיגמה ,ריעצ עשופ םימלגמ
 עשפה ייח לע טלתשהל ,עושופה לש הרטמה
 .ריעה לט
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 רו

 תיארחאה ,הנטק תיסחי הרבח .741 0%
 תרדיס ,לשמל .םידחוימ דואמ םיקחשמ המכל
 לש עונלוקה יטרס לע תססובמה םיקחשמה
 ."ןוטייפ יטנומ" תצונק
 קחשמ 7 ףוס -  .יס.יפ כסם

 ...עיגמ ישילשה ו"

 תידמימ-תלת הקיפרג סל \ 6
 אצי נפפַב תנשב .ירטס'ח ל ,לת

 ירצק ואידיו יעטק ,תידמוסה
 .םינשה ךשמב .ריעב חש"

 11רב(671+ץצישה*ש 0
 ,רלע שאר קר אל התא הזה קחשמב .םלועל קחשמ לט שדח ןונגס איבה פו

 ,הלשכע ...ןטקה חרזאהו רפסה-תיבב הרומה ,רטושה ,יאבכה ,תובוחרה הקנמ םג התא

 ,קחשמ והז .רומגל אלו םייחה לכ ותוא קחשל רשפאש ,קחשמ אוה 5/0

 הניב" ןיעמ רצויש ,רידא הנכות עונמ ול שי ,קחשמ תמרו לילצ ,הקיפרגל רבעמש

 .םישדח םיקחשמ יא תרצויש ,"תיתוכאל"

 !ריע םימיקמ ךיא .ריע םיקהל םכילע הזה עקרה ל ב קחשמה

 !תואירב ,ךוניחל םיגאוד ךיא ?םיחרזאה לכל הסנרפ היהתש ,םיגאוד ךיא ?םדוק םישול .

 יעגפ לומ םיִד \ דצל ישפ םיענמ ד
 ?תיביטקא וידר הפילד וליפאו תופירש לת 0% 4 ,תונופטש

 יעטק םע רדתסהל ושקתה ןיידע םיבשחמה ,זא .9 תנשב דלונ ושארה קחשמה

 ךפה ןושארה קחשמה ,תאז תורמל .לילצ םע וליפאו : .

 הקיפרג רבכ ללכ הזה קחשמה .הרדיסב ינשה קחשמה

 לע המודכו םיאבכ ,הרטשמ ישנא לש םיחוויד םהבו ם

 .םינושה קחשמה יפוסמל םג בסוה קחשמה

 וו ו

 רו( ווא 0 )

 הנומשל רשפאמה ,יתימא ןמזב היגטרטסא

 .שארב-שאר קחשמל רבחתהל םיקירפ

 .98 תליחת - 95 תונולח - 6טעמ 0 אז

 !הרייס לש חילצמ קחשמ ךישממה ,םידיקפת קחשמ

 דוע - א/[סמ+ץצ ץוםסמ'פ 7116 /168ת1ה8 01 6

 .תמאב ףרוטמ רומוה םע קחשמ

 חותיפ תדיחי :((0[ 6
 .רייאמ ןיוודלוג ורטמ ינפלוא לש קחשמה
 ,דחוימב םיקזח םיקחשמ המכ שי הרבחל

 .םהילע ורתוות אל הארנכש
 - 95 תונולחו ןשייטסיילפ - ₪60טזב ות6 ז][
 דואמה הלועפה קחשמל ךשמה .97 ףוס

 םכתא וחקיש ,םינוש בכר-ילכ ללוכ .חילצמ

 תויורשפא ללוכ קחשמה .השביבו ריוואב ,םיב

 .שארב-שאר קחשמל

 תליחת - 95 תונולחו ןשייטסיילפ - 1 0116ז09]]

 בוליש .עיגהל דמוע שדח םימד טרופס .8

 לע ססובמ קחשמה .לגרודכו יקוה לש םילא

 הרבחה לש חילצמ עונלוק טרס

 ןשייטסיילפו טנרטניא ,95 תונולח - \\/ גז(

 יקחשמ" טרסה לע ססובמה קחשמ .97 ףוס -

 ,הנגהה דרשמ יבשחמל ץרופ רענ וב "המחלמ

 ,המדא תודיער ,תופוס ומכ עבטה

 .םיימוטאה םיליטה ךרעמ תלעפה לע םיארחאה

 - 95 תונולחו ןשייטסיילפ - \/[ג61ה6 11וגת1סז
 דעוימה ,ידמימ-תלת תוירי קחשמ .97 טסוגוא

 .שארב-שאר יקחשמל רקיעב

 םיקחשמ העבש הגיצה הרבחה :(3 6 1 6
 רובע םכותמ השולש ,הלש ןכודב םישדח

 לש הבסה םה םיקחשמ ינש .64-ונדטנינה

 "היוירטה ךלמ" םימסרופמה היזיולטה יקחשמ

 0 ססוססה: אוה ףסונ קחשמ ."לזמה לגלג"-ו

 קחשמ ןאכ גצו ףסונב .67751ג] [כתהחמ

 זומה והז ,ןשייטסיילפל יאקירמא לגרודכ

 .סיפ יקחשמ השולשו 10גתפסחת את 8

 .ידמל רשופ ןכוד היה הז ,לכה ךסב

 וטלק .יס.יפ יקחשמ העברא :83
 .הדסתיב לש ןכודל סנכנש ימ לש ןיעה תא

 קחשמ ,10%ג ק!גםס6 אוה ןושארה קחשמה
 .\/ות< 6 סתותוגמ06ז8 לש ןונגסב ללח תוברק
 השעמל אוהש ,8316קו66 ,ינשה קחשמה
 בוליש והז .₪166ז 501018 ןונגסב ףסונ קחשמ
 ללוכה םידיקפת קחשמ םע הלועפ קחשמ לש
 טלחהב אוה ₪602028ז:6 .תשר תויורשפא
 .ו!00ז 50708 לש הרדיסב ףסונ קחשמ

 ותאיציש ,םיצורימ קחשמ םג חוניקלו
 .א-698ז והז ,בוש התחדנ תויונחל

 תא בבס הזה ןכודה ,יופצכ 4
 הברמל .60תותוגח6 6 60חףטסז לש ןועגשה

 ...םיניינעמ םיקחשמ ינש דוע הפ ויה ,לזמה
 לש תשרה קחשמ - 506 5טתוטסז

 הזה קחשמה .60ת3ת8ת6 85 6 סת

 רבחתהל םיקירפ םישימח דעל רשפאמ

 .תמחול הביטחל םצעב ךופהלו ליבקמב

 בוש 1.8068 01 [.סז6 - 6308761885 0[ [2681ומצ

 | .ףוריטב ול םיפצמ םיברש ,ךשמה קחשמ

 לש לודגה בכוכה ,יתעדל - 31306 וטהתסז

 ינוידיב עדמ טרס לע ססובמ קחשמה .ןתיבה

 ותוא קחשל םיכלוה םתאש ינפל .יסאלק

 תא ליאשהלו ואידיו תיירפסל ץופקל ץלמומ

 !הבוח .טרסה

 המכ ללכ וז הרבח לש ןכודה .46

 .לע םג תוארל הכזנ םקלח תאש ,ךשמה יקחשמ

 .רתויב בושחה קחשמה .₪/ןכ ירוטילקת יבג

 .עיגי הזה םיצורימה קחשמ .163 כזו\6 4 אוה

 .תארקל אציש ,ףסונ קחשמ .רבמבונ תארקל

 רשמ והז .006|0646 2  אוה ותסה

 .ועומשל רחמשי ףלוגה יבבוח .היגטרטסא

 ותוניקל .ןכ םג ואצי 57-ו 4 סואלקינ ק'גש

 = .6001ומ6 אוה ףסונ ידמימ-תלת קחשמ

 ו תא ןבומכ הגיצה ,וז הרבח :!1/03ץ
 .האר) טאבמוק לטרומ לש יעיברה

= 
 ד אש



 היד" א רז יי

 תי 059

 %-\/ואש צפ. דוש 6 חז םח
 תמחלומ לש ללהלה תייצלומיש

 !;הל וכיז טלוכיש ,סיבכוכה

 תומכ זחיכוהל לפונ וישכע

 ריוותצא תוברקב בוט התא

 8 דע) שירזת םשינקזרישש דגנ

 .טנרטניאה ךרד סג (סינקזוש |

 .נרומישממ 50-ו תויללח עינת
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 ןר 9

 |-רבככר  תר"יכוזר
 רתויב ףרוטמת םיצורמת קזושומ
 הרחרחתמ תנתא .בשחמה ךסמ לע

 2326-ב ,סיגהנ 25 דגנ הגיהנב
 רנוי סורדנש לככג .םילולסומ
 רצנרוי לב קנו ויזר רתיו סישנא

 וירש כ סיעצינל4ה לכ .תודוקכ

 .ןוחתצנל ךרדב

 | ודן -. בר \/ע =
 ה ברעמה י,ממיל רזוח התא

 - ןוסרדנא ףירשהת דיספתב

 .םסרופמ ןחודקא םג

 דג סילבנ תברה שוגפנתו

 שש קשנ-ילכב דיוצמ התא
 ..ססרל*' ליתתהל ךילע

 לעתה ןורתפל ךרדב


